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Od redakcji 

Przygotowaliśmy kolejny, trzydziesty czwarty rocznik „Informatora Ar-
cheologicznego”, grupujący wstępne wyniki badań terenowych przepro-
wadzonych w roku 2000 z 406 stanowisk archeologicznych.

Tom ten traktujemy jako zbiór archiwalnych sprawozdań. Nie ingero-
waliśmy w treść nadesłanych ankiet, stąd pozostały anachroniczne zwroty 
typu „badania będą kontynuowane” czy „wyniki badań będą opublikowa-
ne”, oraz niepełne naprowadzające wskazówki bibliograficzne, choć znacz-
na część badań z tamtego sezonu doczekała się już, często znakomitych, 
publikacji. 

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

Nie wszystkie Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków były w sta-
nie przesłać nam sprawozdania, o które prosiliśmy, ponieważ nie wszyscy 
badacze dostarczyli im sprawozdania z badań. Stąd w wielu przypadkach 
umieszczone zostały tylko informacje o przeprowadzeniu badań na danym 
stanowisku- bez żadnego opisu wyników. Niestety ich ilość pokazuje, jak 
wielu sprawozdań nie otrzymaliśmy. Służby konserwatorskie są w pew-
nym stopniu usprawiedliwione ogromem zadań, które realizują, chociaż 
niestety są też urzędy, w których inspektorzy nie wykazują chęci współ-
pracy pod tym względem. Natomiast z drugiej strony badacze powinni na 
bieżąco informować je o wynikach badań.

Reasumując nasze starania o pozyskanie jak największej ilości infor-
macji spowodowały duże opóźnienie w wydaniu tego tomu Informatora. 
Mimo wszystko stwierdziliśmy, że warto go ukazać na stronie przez wzgląd 
na jego walory informacyjne.

Mamy nadzieję, iż dobra współpraca ze służbami konserwatorskimi 
i badaczami stanowisk sprawi, że kolejny rocznik uda nam się udostępnić 
w niedługiej przyszłości. Ukaże się on w wersji elektronicznej na stronie 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Apelujemy do środowiska konserwatorskiego i badaczy o przysyłanie 
sprawozdań z badań sporządzonych wg. wytycznych znajdujących się na 
stronie internetowej NID.
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EPOKA KAMIENIA
Paleolit

•	 obozowisko z okresu paleolitu schyłkowego
Sondażowe badania wykopaliskowe na przebiegu autostrady A1, przepro-

wadzone w okresie 17,20 do 22 września pod kierunkiem mgr Magdaleny Wie-
czorek-Szmal (Muzeum Śląskie w Katowicach). Finansowane przez Agencję 
Budowy i Eksploatacji Autostrad. Przebadano powierzchnię 0,50 ara.

W sieci 5 sondaży odkryto 2 obiekty: jamę (3 x 1,50 m) z materiałem krze-
miennym w stropie oraz koncentrację otoczaków z materiałem krzemiennym, 
zapewne palenisko. Łącznie znaleziono 13 odłupków krzemiennych, odłupek 
retuszowany, 3 łuski krzemienne, wiór krzemienny, 2 rdzenie (w tym jeden 
wtórnie przepalony) i l formę rdzeniową szczątkowo zachowaną. Odłupki, 
wióry i łuski nie dają możliwości jednoznacznej klasyfikacji, szczątkowe formy 
rdzeniowe można natomiast określić na schyłkowy paleolit. Nie można jednak 
wykluczyć udziału elementów mezolitycznych wśród materiału krzemiennego. 
Stanowisko wstępnie zakwalifikowane do ratowniczych badań przedinwesty-
cyjnych.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, 
s. 435-463

•	 osada kultury magdaleńskiej
Wykopaliskowe badania ratownicze, przeprowadzone pod kierunkiem 

prof. dr. hab. Bolesława Gintera i dr Marty Połtowicz (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego). Finansowane przez GKZ i Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czwarty sezon badań.

Badania miały charakter ratowniczy ze względu na głęboką orkę oraz per-
spektywiczne przeznaczenie doliny, w której jest zlokalizowane stanowisko 
pod zbiornik retencyjny. Wykopy wykonane w 2000 r. były rozszerzeniami wy-
kopów badanych w latach wcześniejszych. Przebadano około 50 m2. Odkryto 
obiekt mieszkalny oraz kilkanaście tysięcy zabytków krzemiennych.

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

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 obozowisko z okresu górnego paleolitu
Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu pod 

kierunkiem dr. Tomasza Płonki i dr. Andrzeja Wiśniewskiego (Instytut Arche-
ologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane po części przez Katedrę Ar-
cheologii Uniwersytetu Wrocławskiego i z funduszy przyznanych przez KBN. 
Kolejny sezon badań. Łącznie przebadano powierzchnię 34 m².

BIAŁA DOLNA, st. 3,  
gm. Kłobuck, woj. śląskie, 
AZP 85-48/9

DZIERŻYSŁAW, st. 35,  
gm. Kietrz, woj. opolskie, 
AZP 102-38/146

Głogów, st. 28, gm. loco,  
woj. dolnośląskie, AZP 68-
19/37  

Grodzisko Dolne, st. 22,  
gm. loco, woj. podkarpackie, 
AZP 101-81/6

HENRYKÓW, st. 15,  
gm. Ziębice, woj. dolnośląskie
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Wyniki badań zostały opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Arche-
ologicznych”, t. XLIII, s. 25-33.

Badania będą kontynuowane.

obozowisko kultury magdaleńskiej z okresu górnego paleolitu
osada kultury mierzanowickiej z wczesnej epoki brązu•	
osada grupy tarnobrzeskiej z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza•	
osada kultury przeworskiej z okresu rzymskiego (faza B2/C1)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 10 do 14 paź-
dziernika przez mgr Annę Muzyczuk (autorka sprawozdania) przy współpracy 
prof. dr. hab. P. Valde-Nowaka (Muzeum Podkarpackie w Krośnie). Dziesiąty 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 27,50 m².

Stanowisko zostało odkryte w 1979 r. przez prof. dr. hab. M. Parczewskie-
go podczas badań powierzchniowych prowadzonych w dolinie Sanu. Zlokali-
zowano je na cyplu wybitnym lewobrzeżnej vistuliańskiej, nadzalewowej tera-
sy Sanu o zakolowym przebiegu, na wys. 283 m n.p.m. Terasę od dna doliny 
oddziela wysoki próg erozyjny (wys. około 15 m). Teren w miejscowej trady-
cji nosi nazwę Mogielice. Pokrywają go gleby brunatne, wyługowane (pH 6,5), 
o dużej kamienistości we wschodniej i południowej części stanowiska. Bada-
nia wykopaliskowe, głównie o charakterze ratowniczym, Muzeum Okręgowe 
w Krośnie (od 2000 r. nosi nazwę Muzeum Podkarpackie) rozpoczęło w 1981 r. 
i z przerwami kontynuuje je do dziś.

Celem badań, przeprowadzonych w 2000 r. w środkowej części cypla, było 
rozpoznanie pozostałej części obiektu paleolitycznego oznaczonego kolejnym 
numerem 84, na który natrafiono w 1997 r. Na głębokości 0,50 m odsłonięto pół-
nocną część jamy o piaszczysto-gliniastym zbitym wypełnisku, barwy żółtawo-
pomarańczowej, słabo odcinającym się od calca. Przy krawędzi północnej obiek-
tu wystąpiły zarysy dwóch dołków posłupowych. W profilu obiekt był nieckowa-
ty, z płaskim dnem na głębokości 0,85-0,90 m, w partii przydennej zaobserwo-
wano ślady lekkiego warstwowania. Z wypełniska eksplorowanej części obiektu 
wydobyto 20 wyrobów krzemiennych, w tym 2 rdzenie, drapacz na wiórze, wiór-
ki i odłupki oraz 2 wyroby z radiolarytu. Tym samym przebadano w całości po-
zostałości szałasu ludności kultury magdaleńskiej, o wymiarach: 8,80 x 3,40 m.  
Obiekt ten na mapie zasięgu kultury magdaleńskiej stanowi najdalej wysunięty 
na wschód rozpoznany archeologicznie ślad obozowiska tej ludności. W jego 
bezpośrednim sąsiedztwie natrafiono na pozostałości gleby kopalnej z faz Böl-
ling i Alleröd. Podczas badań odsłonięto też zarysy trzech obiektów osadowych 
(nr 90-92) – niewielkich kolistych jam, z których pochodzi kilkanaście mało cha-
rakterystycznych fragmentów naczyń lepionych ręcznie z epoki brązu i okresu 
rzymskiego. Z warstwy humusu pozyskano ponad 200 fragmentów naczyń, 16 
wyrobów z dynowskiego margla krzemionkowego i rogowca datowanych na 
wczesną epokę brązu, a także drobne ułamki przedmiotów żelaznych.

Stanowisko w Hłomczy w coraz większym stopniu jest niszczone przez 
erozję, intensywną uprawę, a przede wszystkim rozprzestrzeniającą się zabu-
dowę wsi. Wymaga dalszych badań wykopaliskowych o charakterze ratowni-
czym oraz stałego nadzoru konserwatorskiego. Jego ranga i perspektywy ba-
dawcze nadal są ogromne. Obecnie to jedyny ślad obozowiska ludności kul-
tury magdaleńskiej w południowo-wschodniej Polsce. Również osady z epoki 
brązu i wczesnej epoki żelaza ze śladami działalności produkcyjnej oraz osada 
z okresu rzymskiego należą do nielicznych rozpoznanych wykopaliskowo na 
terenie Podkarpacia.

Materiały i dokumentacja badań znajdują się w Muzeum Podkarpackim 
w Krośnie.

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

HŁOMCZA, st. 1,  
gm. Sanok, woj. podkarpackie, 
AZP 112-79/80
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patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone od lipca do 
sierpnia pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Sobczyka (autor sprawozdania, 
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), dr. Valéry Sitlivy (Musées 
Royaux d’Art et d’Histoire). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego i Musées Royaux d’Art et d’Histoire. Trzeci sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 20 m².

Stanowisko jest usytuowane na północnym zboczu doliny Wisły w Bra-
mie Krakowskiej. Wisła przepływa tutaj pomiędzy dwoma zrębami: Wzgórzem 
Bł. Bronisławy na północy i Skałkami Twardowskiego na południu. Wapienie 
jurajskie budujące zręby i iły mioceńskie wypełniające obniżenia przykrywają 
osady czwartorzędowe. Wykopy archeologiczne były zlokalizowane przy zbie-
gu ulic Księcia Józefa i Jacka Malczewskiego. Miąższość lessów nad wykopem 
została wcześniej sztucznie, antropogenicznie zredukowana, czego ślady za-
chowały się w morfologii. W profilu stanowiska można wyróżnić trzy główne 
serie osadów o różnej genezie i składzie mechanicznym. Kolejno od stropu jest 
to pokrywa eolicznych lessów, seria mułków pozakorytowych i wreszcie pia-
ski korytowe. Każdą serię można podzielić na kilka ogniw lub warstw. Seria I: 
pokrywa lessowa (osady eoliczne), którą budują lessy węglanowe o miąższości 
2,25-2,50 m. W stropie występuje słabo zaznaczony i antropogenicznie silnie 
zaburzony poziom humusowy (do 0,50 m). W jej obrębie można wyróżnić trzy 
główne ogniwa:

Ogniwo I-1 – lessy górne.
Ogniwo 1-2 – lessy oglejone.
Ogniwo 1-3 – lessy zaburzone kriogenicznie.
Seria II: mułki pylaste (osady pozakorytowe)
W serii tej występują rozproszone artefakty krzemienne górnego poziomu 

kulturowego. W jej obrębie wyróżniono dwa ogniwa oraz warstwy:
Ogniwo II-1 – górne mułki warstwowane poziomo, rozdzielone na dwie 

warstwy: II-1A i II-1 B.
Ogniwo II-2 – dolne mułki bez wyraźnego warstwowania, ze śladami ry-

nien erozyjnych, rozdzielono na dwie warstwy II-2A i II-2B.
Seria III: piaski (osady korytowe). W jej obrębie występują dwa ogniwa:
Ogniwo III-1 – piaski oglejone, słabo zaglinione, przewarstwione silniej 

zaglinionymi. W jego obrębie występuje bogaty środkowy poziom kulturowy.
Ogniwo III-2 – piaski różnoziarniste W stropie tego ogniwa występuje 

bardzo bogaty dolny poziom kulturowy.
Najwyższe partie serii piasków fluwialnych musiały być akumulowa-

ne przez rzekę roztokową w warunkach zimnego klimatu (występujące 
w nich porwaki były scalone wieczną zmarzliną ogólnie okresu vistulia-
nu). Terasa może być jednak starsza niż wczesny vistulian i starszy pleni-
glacjał, za czym przemawia jej wysokość. Terasa Wisły poniżej Krakowa 
w Trawnikach datowana TL na 69+-9 ka BP oraz terasa w Brzesku Nowym 
datowana C-14 na starszą niż 31 800+-700 BP są wzniesione tylko kilka me-
trów ponad poziomem rzeki, są więc znacznie niższe niż stanowisko na  
Księcia Józefa.

Seria powodziowych osadów mułkowych sedymentowała prawdopodob-
nie w interpleniglacjale. Podobnie jak na innych stanowiskach w dolinie Wisły 
poniżej Krakowa, skąd pochodzą daty w granicach około 30 000 lat. Koryto 
Wisły znajdowało się wtedy stosunkowo nisko, jak dowodzi data z wypełnienia 
starorzecza w Nowej Hucie, i wody powodziowe stagnowały w basenach przy 
zboczach doliny.

Jordanowo, st. 12,  
gm. Świebodzin, woj. lubuskie, 
AZP 53-14/47  

KRAKÓW, ul. Księcia Józefa, 
gm. loco, woj. małopolskie, 
AZP 102-56/44
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Zaburzenia kriogeniczne w spągu osadów lessowych można wiązać z mak-
simum ostatniego zlodowacenia, akumulację lessów natomiast z młodszym 
pleniglacjałem.

Artefakty krzemienne znalezione w trzech poziomach należy połą-
czyć pod względem techniczno-typologicznych ze środkowym paleolitem. 
Środkowy i dolny poziom wiąże się z pozostałościami bogatych pracow-
ni krzemieniarskich bazujących na miejscowym surowcu. Usytuowane były  
wokół ognisk.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Préhistoire Européenne”.
Badania na tym stanowisku będą kontynuowane.

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w okresie li-
piec/sierpień przez dr. hab. Krzysztofa Sobczyka (autor sprawozdania, Insty-
tut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Ewolucji i Systematyki 
Zwierząt PAN). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i Instytut Ewolucji i Systematyki Zwierząt PAN. Czternasty sezon ba-
dań. Przebadano powierzchnię  około 19 m².

Kontynuowano badania z lat 1968-1973, 1989, 1991-1994, 1996, 1997. Od-
słonięto dalszy ciąg dużego skupiska kości mamutów, którego prawdopodobnie 
znaczna część rozciąga się w kierunku zachodnim od dotychczasowych wyko-
pów. Zalegało ono w silnie solifluowanej warstwie 6 datowanej C 14 na okres 
pomiędzy 25 000 a 22 000 lat BP. Artefakty kamienne, występujące wśród kości 
(prawie wszystkich części szkieletu) mamuta, są związane z horyzontem z jed-
nozadziorcami kompleksu graweckiego. Można tu wyróżnić:

rdzenie – 10 okazów, w tym 2 krążkowate, prawdopodobnie środkowopa-
leolityczne, z przemieszanych warstw niżej zalegających.

narzędzia – 34 okazy, w tym 5 rylców, 2 noże typu Kostienki, 3 wióry retu-
szowane, 6 tylczaków, 7 jednozadziorców, 2 zgrzebła, 2 narzędzia wnękowe, 2 
retuszowane fragmenty termiczne, 4 wióry z retuszem użytkowym.

Ponadto rylczaki – 3 okazy, retuszer piaskowcowy – l okaz, wióry całe 
i fragmenty – 56 okazów, odłupki całe i fragmenty – 57 okazów, łuski – 37 oka-
zów, fragmenty termiczne odłupków – 60 okazów.

Wśród ww. artefaktów występowały pojedyncze egzemplarze, które moż-
na wiązać ze starszymi kulturami (zarówno oryniacką, jak i środkowopaleoli-
tycznymi).

Materiały i dokumentacja badań znajdują się w Instytucie Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Badania będą kontynuowane.

patrz: wczesne średniowiecze

•	 stanowisko jaskiniowe od paleolitu po czasy współczesne
Badania sondażowe, przeprowadzone w wrześniu, finansowane przez 

Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Ewolucji 
i Systematyki Zwierząt PAN. Z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego badania prowadził dr hab. Krzysztof Sobczyk (autor spra-
wozdania) przy współudziale V. Sitlivy z Musées Royaux d’Art et d’Histoire 
z Brukseli oraz udziale paleontologów z Instytutu Systematyki i Ewolucji 
Zwierząt PAN z Krakowa: B. Miękiny, P. Wojtala i G. Lipeckiego. Trzeci se-
zon badań. Przebadano powierzchnię  około 6 m².

Badania rozpoczęto w sezonie 1998 r. i są kontynuowane. Założono 4 
wykopy o charakterze sondażowym (l-4). Wykop l usytuowano na lewo od 
wejścia do jaskini w tzw. Schronisku Bocznym wg J. Czarnowskiego, wy-
kop 2 po lewej stronie końca korytarza wiodącego do właściwego wejścia 

KRAKÓW, ul. Spadzista B1 
(Kraków-Zwierzyniec, st. 4), 
woj. małopolskie, AZP 102-
56/110

Naszacowice, st. 1, gm. 
Podegrodzie, woj. małopolskie 

OJCÓW, Jaskinia Łokietka, 
st. 24, woj. małopolskie, AZP 
99-55/22
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do jaskini, wykop 3 w pierwszej wnęce korytarza głównego po lewej stro-
nie wejścia do jaskini w tzw. Przedsionku P wg J. Czarnowskiego, oraz wy-
kop 4 na zewnątrz jaskini w części północno-zachodniej, w miejscu do-
mniemanego drugiego wejścia prowadzącego do Komory Głównej, czyli  
tzw. Sypialni.

Jaskinia była znana od dawna. Należy do jednej z największych i naja-
trakcyjniejszych jaskiń Jury Ojcowskiej. Wzmiankowana już w XVII w. jako 
Jaskinia Królewska. Pod nazwą Łokietka występuje od 1822 r. w związku 
z podaniami A. Grabowskiego o ukrywaniu się w jej wnętrzu późniejszego 
króla Polski Władysława Łokietka podczas walk o tron krakowski z królem 
czeskim Wacławem II. Często mylono ją z Jaskinią Ciemną. Za zabytek ar-
cheologiczny oficjalnie uznano ją w 1968 r.

Jaskinia Łokietka jest jedną z najwyżej położonych jaskiń Doliny Są-
spowskiej. Leży w masywie Góry Chełmowej w północnym stoku jej bocznej 
kulminacji na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego tuż przy zachodniej 
granicy Ojcowa z Czajowicami. Jest utworzona w wapieniach górnej Jury no-
szących cechy wapieni skalistych.

Badania prowadzone od 1998 r. z partnerem belgijskim pozwoliły uzy-
skać sporo ciekawych informacji. Ogólnie wyróżniono 8 warstw w stratygra-
fii geologicznej jaskini (na podstawie głównie wykopu 3):

warstwę l, jako współczesny humus, ze śladami wykopów S.J. Czarnow-
skiego,

warstwę 2, jako koluwialny czysty less barwy żółto-płowej, ze śladami 
ognisk neolitycznych w jego stropie,

warstwę 3, jako gruzisty less, o gruzie wapiennym drobnych rozmiarów, 
lekko otoczonym, barwy płowo-żółtej,

warstwę 4, jako gruzisty less, warstwa wykazuje podobieństwo z warstwą 
3, jednak barwa jest zdecydowanie brunatna,

warstwę 5, występującą w wykopie l, jako zgliniony less gruzisty, barwy 
jasno- i ciemnobrunatnej,

warstwę 6, występującą w wykopie l, jako less gruzisty z humusem okre-
ślaną przez nas

jako tzw. Humus 2,
warstwę 7, występującą w wykopie l, jako silnie zgliniony less gruzisty 

barwy ciemnobrunatnej,
warstwę 8 , interpretowaną jako glinę trzeciorzędową barwy żółtej, 

z licznymi odcieniami
różu.
W warstwach humusu i stropowej części lessu koluwialnego, namytego 

z zewnątrz jaskini, występowały liczne zabytki średniowieczne i prehisto-
ryczne, do neolitu włącznie. Były to głównie ceramika i artefakty krzemienne. 
Ceramika była reprezentowana przez takie kultury jak przeworska, łużycka, 
trzciniecka, ceramiki promienistej, lendzielska oraz ceramiki wstęgowej ry-
tej. W warstwie l występowały w dużej liczbie kości zwierząt współczesnych 
oraz bez porządku anatomicznego kości ludzkie  około 4 młodych osobni-
ków. Kości ludzkie stanowiły pozostałości zniszczonych przez późniejsze ba-
dania Czarnowskiego oraz działalność tzw. poszukiwaczy skarbów, pochów-
ków datowanych poprzez analogie do znalezisk z innych jaskiń na okres póź-
norzymski.

W warstwach 3 i 4, szczególnie w wykopie 3, występowały liczne zabyt-
ki związane ze starszą epoką kamienia. Były to artefakty krzemienne mocno 
spedolitowane i naturalnie ogładzone, mające tzw. retusz dupicki. Tego typu 
retusz uszkadzał krawędzie boczne artefaktów, czyniąc z nich pseudonarzę-
dzia, bądź dodawał retusz narzędziom, tworząc tym samym inne okazy typo-
logiczne.

PA
LE

O
LI

T



10

Wśród wyodrębnionych narzędzi znajdują się liczne zgrzebła w pod-
stawowych typologicznych odmianach (głównie pojedyncze podłużne i po-
przeczne), odłupki oraz wióry retuszowane. Występował ponadto debitaż 
niekiedy o cechach lewaluaskich i rdzenie. Ogólna statystyka artefaktów krze-
miennych z wykopu 3 przedstawia się następująco: rdzenie (15 egz.), odłupki 
(139 egz.), fragmenty odłupków (28 egz.), wióry (20 egz.), małe odłupki, łuski 
(227 egz.), fragmenty niecharakterystyczne (12 egz.), narzędzia (16 egz.). Ra-
zem 456 zabytków.

Wśród rdzeni wyróżniamy 3 okazy lewaluaskie, jedną formę obłupnia, 
3 okazy rdzeni jednopiętowych, 3 – poliedryczne, 3 – w typie krążkowatych 
oraz 3 fragmenty.

Odłupki reprezentują okazy z korą (46 egz.), odłupki zatępce (11 egz.), 
odłupki o cechach lewaluaskich (45 egz.), inne odłupki o rozmaitym przebie-
gu negatywów na stronie górnej (37 egz.).

Charakterystyka wiórów jest następująca: 4 egz. całkowicie i częściowo 
korowe, 3 egz. z tylcem naturalnym, 6 egz. pochodzących z rdzeni jednopię-
towych, l egz. pochodzący z rdzenia dwupiętowego, 2 egz. o bokach zbież-
nych, l egz. o negatywach poprzecznych na stronie górnej, 2 egz. wykazujące 
cechy wiórów lewaluaskich oraz l wiórek.

W wykopie l uzyskano mniejszą liczbę artefaktów (około 90 egz.), sytu-
acja stratygraficzna jest w tym przypadku bardziej rozwinięta niż w wykopie 
3. Artefakty w znacznej mierze są pozbawione retuszu dupickiego występują 
w warstwach 3–7. Reprezentowane są przez 2 rdzenie, jeden szczątkowy do 
uzyskiwania małego półsurowca wiórowo-odłupkowego, drugi ze skrzemie-
niałego wapienia w formie pięściaka. Wśród odłupków wyróżniamy okazy 
korowe i pozbawione kory. Ponadto wystąpiło kilka wiórów w tym jeden za-
tępiec. Narzędzia w liczbie 13 egz. to przede wszystkim 4 zgrzebła, w tym 
jedno klasyczne podłużne znalezione jednak na złożu wtórnym prawdopo-
dobnie z hałdy Czarnowskiego, 3 atypowe drapacze, l półtylczak, l odłupko-
we narzędzie zębate, 3 retuszowane odłupki oraz narzędzie kombinowane 
w typie zgrzebła i drapacza.

Eksplorację w wykopie 2 przerwano po badaniach w 1999 r., na głębo-
kości  około 3 m. Uczyniono to ze względów technicznych (brak możliwości 
poszerzenia wykopu), nie chcąc uniemożliwiać zwiedzania jaskini będącej 
jedną z najważniejszych atrakcji Ojcowskiego Parku Narodowego. Do tej głę-
bokości nie występowały zabytki paleolityczne. W humusowych warstwach 
natrafiono na liczne fragmenty ceramiki i szczątki kostne pochodzące z okre-
su neolitycznego, do średniowiecza włącznie.

Wykop 4 nie przyniósł żadnych rezultatów archeologicznych, głazy wa-
pienne występujące na głębokości  około 2 m uniemożliwiły bowiem dalszą 
eksplorację.

Pod względem przynależności kulturowej inwentarz z warstw plejsto-
ceńskich stanowi mieszaninę elementów środkowo- i górnopaleolitycznych 
z przewagą elementów charakterystycznych dla środkowego paleolitu. Re-
prezentowany jest głównie przez tzw. kompleks mikocki oraz lewaluasko-
mustierski, z elementów górnopaleolitycznych z kulturą jerzmanowicką oraz 
być może grawecką. Głównie stopień zachowania materiałów krzemiennych 
i pewne cechy techniczno-typologiczne wykazują podobieństwa do zespo-
łów znanych z jaskiń: Okiennik, Koziarnia, Nietoperzowa, Ciemna bądź ze 
Schroniska Wylotnego. Na podstawie badań w Jaskini Łokietka wydaje się, że 
dużą rolę odgrywać musiało również, a może przede wszystkim, przemiesz-
czanie się artefaktów w środowisku wodnym nieraz na duże odległości.

We wszystkich poziomach Jaskini odkryto liczne szczątki fauny (około 
23 taksony) zarówno współczesnej, jak i plejstoceńskiej. Wśród okazów plej-
stoceńskich można wyróżnić w kolejności obfitości występowania szczątki: 
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niedźwiedzia jaskiniowego, renifera, jelenia, konia, hieny jaskiniowej, wil-
ka, koziorożca, nosorożca włochatego, tura, żubra, kozicy piżmowołu i lwa  
jaskiniowego.

Badania w Jaskini Łokietka pozwoliły wstępnie zidentyfikować zespoły 
zaawansowanej fazy środkowego paleolitu występujące w lessie gruzistym 
zapewne pochodzącym z okresu dolnego vistulianu, charakteryzujące się 
technologią lewaluaską (być może z domieszkami górnopaleolitycznymi) 
i techniką mustierską.

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

Wyniki badań zostały opublikowane w sesji posterowej Ojcowskiego Par-
ku Narodowego.

Badania będą kontynuowane.

obozowisko ludności kręgu kultur o tradycji tylczakowej, schyłkowy •	
paleolit, interstadiał Alleröd

Ratownicze badania archeologiczne, prowadzone przez Jerzego Liberę 
i Annę Zakościelną z Katedry Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie. Finansował WKZ w Kielcach, Katedra Archeologii Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej i UMiG w Zawichoście. Drugi sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 88,10 m2.

Badania stanowiły kontynuację prac z 1999 r. Głównym ich celem było roz-
poznanie zasięgu stanowiska w kierunku suchej doliny okalającej obozowisko 
od strony północno-zachodniej. Odkryto tylko jedną zwartą owalną krzemie-
nicę o wymiarach  około 1,80 x 0,60 m. W krzemienicy i poza nią, wraz z ma-
teriałami z powierzchni, odkryto ponad 6900 zabytków krzemiennych (z czego 
95% w obrębie krzemienicy). Wśród odkrytych zabytków dominują półsuro-
wiec odłupkowy, najczęściej niewielkich rozmiarów, oraz odpadki produk-
cyjne. Narzędzia stanowiły jedynie 0,3% znalezionego inwentarza krzemien-
nego. Potwierdza to produkcyjny charakter rozpoznanej dotychczas części  
stanowiska.

Dokumentację i zabytki, do czasu pełnego opracowania wyników badań, 
złożono w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-
blinie.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Archeologii Polski Środkowow-
schodniej”, t. 6, 2001, s. 9-13.

Badania będą kontynuowane.

stanowisko pracowniane z okresu paleolitu•	
Wykopaliskowe badana archeologiczne, przeprowadzone od lipca do sierp-

nia przez dr. hab. Krzysztofa Sobczyka (autor sprawozdania – Instytut Arche-
ologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) i dr. Valéry Sitlivy (Musées Royaux d’Art et 
d’Histoire). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskie-
go i MRAH. Ósmy sezon badań. Przebadano powierzchnię  około 60 m².

Prace prowadzono na badanym wcześniej przez W. Morawskiego stanowi-
sku, w obrębie niedokopanego wykopu XIII i prawdopodobnie XII, wytyczając 
w tym miejscu poszerzony wykop XXI/2000. Sytuacja stratygraficzna przedsta-
wia się następująco:

Warstwa l – współczesny humus do miąższości 0,5 m
Warstwy 2 i 3 – dwa poziomy deluwiów lessowych
Warstwa 4 – deluwium lessowe z poziomem inicjalnej gleby
Warstwa 5 – less węglanowy z koncentracjami węglanu wapnia
Warstwa 6 – less z deformacjami pochodzenia soliflukcyjnego
Warstwa 7a – less ze śladami krioturbacji i formowania gleby z licznymi 

węgielkami drzewnymi

PAWŁÓW, st. 4,  
gm. Zawichost,  
woj. świętokrzyskie, AZP 86-
73/320

PIEKARY, st. II a, gm. Liszki. 
woj. małopolskie, AZP 103-
55/98
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Warstwa 7b – spłaszczony less (lub deluwium lessowe wg Morawskiego) ze 
śladami krioturbacji i nielicznymi węgielkami

Warstwa 7c – piaski warstwowane
Warstwa 8a i 8b – piaszczysto-żwirowa formacja z przewarstwieniami zgli-

nionego piasku w spągu 8a
Warstwa 9 – stanowi ją silnie skrasowiała skała wapienna
Pierwszy z odkrytych poziomów archeologicznych znajdował się w war-

stwie 5. Tworzyło go bogate nagromadzenie kamiennych artefaktów stanowią-
cych pozostałości po pracowniach epigraweckich.

W warstwie 6 wystąpił następny poziom kulturowy związany z oryniackim 
kompleksem kulturowym. Oprócz licznych zabytków kamiennych pochodzą 
z niego również fragmenty oszlifowanych grudek hematytu z nacięciami.

Z warstwami 7a-ce były związane interstratyfikowane poziomy artefaktów 
kompleksu lewaluasko-mustierskiego reprezentowane przez kilka wariantów 
(w tym wariant z elementami wiórowymi, dawniej datowany na okres przed-
ostatniego zlodowacenia, a nowe datowania metodami TL umieszczają ten 
zespół w ramach późnych faz środkowego paleolitu w okresie około 50 000 
BP). Wydaje się obecnie, że cały zespół z warstwy 7 jest przemieszany, a wy-
stępująca w jej obrębie gleba, określana wcześniej jako interglacjalna, nie jest  
glebą in situ.

W warstwie 8 stwierdzono obecność materiałów środkowopaleolitycznych 
związanych z mikockim kompleksem kulturowym (wystąpiły m.in. 2 okazy kla-
sycznych noży prądnickich w typie przypominającym okazy ze Schroniska Wy-
lotne bez odbić pararylcowych).

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

Wyniki badań zostały opublikowane w „Préhistoire Européenne”.
Badania na tym etapie zostały zakończone. Należy wykonać liczne badania 

sondażowe w okolicach stanowiska II a.

obozowiska dolno- i środkowopaleolityczne•	
Badania wykopaliskowe o charakterze ratowniczym ze względu na nie-

kontrolowaną eksploatację piasku oraz postępujące procesy stokowe prowa-
dzące do stałej degradacji terenu, prowadzone przez dr Edelgardę M. Foltyn 
(Uniwersytet Śląski) i Eugeniusza Foltyna. Finansowane przez WKZ w Opolu. 
Czwarty sezon badawczy.

Stanowisko jest położone na kulminacji zalesionego wzniesienia. 
Otwarto 3 wykopy i przebadano łącznie około 50 m² o głębokości do około 

3,50 m. Odkryto kilkadziesiąt zabytków krzemiennych.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 

Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, 
s. 23-36.

obozowisko z okresu paleolitu środkowego•	
gleba kopalna z okresu paleolitu górnego (?)•	
ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
kompleks lendzielsko-polgarski (późny neolit ?)•	

Sondażowe badania archeologiczne, przeprowadzone od 27 lipca do 
18 sierpnia przez dr. hab. Jacka Lecha (autor sprawozdania, Instytut Arche-
ologii i Etnologii PAN, Ojcowski Park Narodowy). Finansowane przez In-
stytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Ojcowski Park Narodowy. Drugi  
sezon badań.

Celem podjętych w 1998 r. i kontynuowanych w 2000 r. badań sondażo-
wych było rozpoznanie charakteru osadnictwa neolitycznego na tym stanowi-
sku, grubości pokrywy lessowej oraz stwierdzenie obecności lub braku krze-

ROZUMICE, st.3, gm. Kietrz, 
woj. opolskie, AZP 103-37/153

SMARDZOWICE, st. I/8, 
gm. Skała, woj. małopolskie
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mieni w występujących pod lessem glinie eluwialnej i zwietrzelinie wapiennej. 
Prace z 1998 r. ujawniły również występowanie w głębszych warstwach wyko-
pu II/98 ubogich materiałów środkowopaleolitycznych, dlatego celem badań 
sondażowych w 2000 r. stało się też bliższe rozpoznanie pozostałości tego 
osadnictwa, zwłaszcza pozycji stratygraficznej odkrytych materiałów. Wyniki 
dotychczasowych prac:

1. Potwierdzono obecność na stanowisku pozostałości osadnictwa neoli-
tycznego wspólnot wstęgowych, ale sprecyzowanie jego charakteru wymaga 
dalszych badań. Pięć zlokalizowanych w wykopach 1/98 i 1/2000 obiektów 
(jam), z czego co najmniej 4 należy uznać za neolityczne, pozwala mieć nadzie-
ję, że w toku dalszych badań uda się określić sposób i skalę wykorzystywania 
tego terenu przez społeczności wstęgowe. Ubóstwo materiału archeologiczne-
go może wskazywać, iż jamy stanowią peryferię osadnictwa stałego z sąsiedz-
twa, związanego najpewniej z pobliską Jaskinią Ciemną.

2. W wykopie II/98 natrafiono na ubogie, silnie spatynowane, środkowo-
paleolityczne wytwory krzemienne. Miejsce ich znalezienia znajduje się na 
skale wapiennej, kulminacji Góry Koronnej nad Jaskinią Ciemną. Są to zatem 
materiały znalezione niemal in situ. Stwierdzono, że krzemienie spatynowane 
z wykopu II/98 i II/2000 są związane z warstwami glin występujących poniżej 
lessu i na granicy z nim.

3. W wykopie 1/2000 odkryto glebę kopalną w spągu warstwy lessu, poni-
żej jam neolitycznych. Być może jest ona związana z górnym paleolitem. Roz-
poznanie jej oraz stwierdzonej tam niewielkiej zawartości archeologicznej (po-
jedyncze drobne odłupki i odpadki przemysłowe wśród okazów naturalnych) 
wymaga dalszych badań.

Stwierdzono, że stanowisko Smardzowice I obejmuje także przyległą część 
lasu Ojcowskiego Parku Narodowego, należącą administracyjnie do Ojcowa, 
oraz uzyskano ważne dane geologiczne i geomorfologiczne dotyczące charak-
terystyki wierzchowiny jurajskiej nad Jaskinią Ciemną.

4. Stanowisko jest zachowane względnie dobrze – odkryte jamy są dość 
głębokie. Ranga stanowiska jest duża, jednak nie ze względu na jakościowe lub 
ilościowe cechy uzyskanych dotychczas materiałów, a ze względu na przyna-
leżność stanowiska do kompleksu osadniczego Jaskini Ciemnej, najważniejsze-
go stanowiska archeologicznego w Jurze Ojcowskiej i na obszarze przewidzia-
nym do zgłoszenia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Patrimoine 
mondial de l’Unesco). Stanowisko Smardzowice I jest też pierwszym paleoli-
tycznym stanowiskiem otwartym odkrytym na Jurze Ojcowskiej oraz ważnym 
ogniwem w rekonstrukcji systemów osadnictwa środkowopaleolitycznego 
i neolitycznego związanych z Jaskinią Ciemną.

Materiały i dokumentacja z badań jest przechowywana w Instytucie Ar-
cheologii i Etnologii PAN w Warszawie.

Wyniki badań zostały opublikowane w książce „Z archeologii Ukrainy 
i Jury Ojcowskiej”, Ojców, 2001.

Badania będą kontynuowane.

obozowisko, pracownia krzemieniarska: z górnego paleolitu, ze schył-•	
kowego paleolitu (kultura świderska)
ślad osadnictwa neolitycznego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez mgr Grzegorzatę 
Molendę i mgr. Artura Rapińskiego (Wojewódzki Ośrodek Służby Ochrony 
Zabytków w Opolu). Badania były finansowane przez WKZ w Opolu. Pierwszy 
sezon badawczy.

Nawarstwienia kulturowe były posadowione płytko pod piaszczystą war-
stwą orną. Ze względu na głęboką orkę i postępującą erozję gleby badania mia-
ły charakter ratowniczy. W 2000 r. przebadano sondażowo około 10 m2, odkry-

SOWIN, st. 7,  
gm. Łambinowice,  
woj. opolskie, AZP 92-34/21
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wając trzy skupienia krzemienne. Znaleziono około 1400 wyrobów krzemien-
nych wykonanych głównie z bałtyckiego krzemienia narzutowego.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Arche-
ologicznych”, tom XLIII, Wrocław 2001, s. 485-490.

obozowiska jaskiniowe ze śladami zasiedlenia od paleolitu środkowe-•	
go po średniowiecze (XIV w.)

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu 
przez Krzysztofa Cyrka (autor sprawozdania, Instytut Archeologii i Etnologii 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Instytut 
Archeologii i Etnologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzie-
siąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 40 m².

Celem tegorocznych badań była eksploracja najstarszych warstw wyróż-
nionych w sedymentach jaskini (warstwy 18 i 19) w głównej komorze oraz 
warstw 14, 15 (zlodowacenie Warty) w wykopie pod nawisem skalnym przed 
wejściem do komory jaskini.

Warstwy 18 i 19 to różnobarwne gliny pylaste z lekko obtoczonym i nad-
wietrzałym chemicznie gruzem. Pobrane z warstwy 18 próbki kości i zębów 
zwierzęcych zostały wydatowane metodą torowo-uranową na około 240 000 
lat temu. Jak wynika z badań paleozoologicznych, sedymentacja tej warstwy 
przebiegała w klimacie chłodnym i wilgotnym z tendencją do ocieplenia. Wo-
kół rozciągał się krajobraz stepotundry z niewielkimi obszarami zadrzewiony-
mi. W najbliższej okolicy jaskini istniały cieki lub zbiorniki wodne. W spągu 
warstwy 18. i w stropie 19. znaleziono 32 wyroby krzemienne zgrupowane 
w przyotworowej partii jaskini. W skład inwentarza wchodziły ostrza lewa-
luaskie, zgrzebło liściowate, 2 półtylczaki wiórowe, 3 wióry o załuskanych 
krawędziach, wióry z mikroretuszem użytkowym, 3 odpadki pararylcowe,  
2 fragmenty rdzeni, 3 formy zębato-wnękowe, odłupki i łuski. Jest to inwen-
tarz z udziałem techniki lewaluaskiej i techniki wiórowej nawiązujący do ar-
tefaktów uzyskanych w roku ubiegłym z górnych partii warstwy 18. Trudno 
obecnie rozstrzygnąć, czy są to dwa, czy jeden zespół kultury (w sensie for-
my zasiedlenia). Zwraca uwagę obecność odpadów po zabiegu pararylcowym, 
które świadczą o bardzo wczesnych początkach tego zabiegu technicznego. 
Podejmując próbę charakterystyki kulturowej wydobytego inwentarza, należy 
podkreślić jego formalne podobieństwo do zespołów typu Piekary (głównie ze 
względu na obecność wiórów) przy jednoczesnych nawiązaniach do szeroko 
pojętego kręgu aszelskiego.

Materiały z dokumentacja z badań są przechowywane w Instytucie Arche-
ologii i Etnologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Badania będą kontynuowane.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 krzemienice kultury świderskiej z okresu schyłkowego paleolitu
krzemienica z okresu mezolitu•	
osada kultury pucharów lejkowatych•	
ślady osadnicze kultury ceramiki sznurowej•	
ślady osadnicze z wczesnej epoki brązu•	
osada kultury pomorskiej•	
osada kultury oksywskiej•	
ślady osadnicze z wczesnego i późnego średniowiecza•	
osada z czasów nowożytnych•	

Stanowisko 13 w Szynychu zostało odkryte w trakcie badań powierzch-
niowych jesienią 1996 r. W tym sam czasie przeprowadzono badania sonda-

STRZEGOWA, Jaskinia 
Biśnik, gm. Wolbrom, 
woj. małopolskie

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

SZYNYCH, st. 13, gm. 
Grudziądz, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 31-44/28
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żowo-wierceniowe króre pozwoliły na wstępne stwierdzenie kolejnych faz za-
siedlenia omawianego terenu, poczynając od okresu halsztacko-lateńskiego, 
poprzez wczesne i późne średniowiecze (ślady osadnicze), kończąc na osadach 
z okresu wpływów rzymskich i czasów nowożytnych. Na podstawie tych badań 
określono wstępnie przestrzeń reliktową na 2,50 ha, przy czym zasięg prawie 
całego stanowiska znajduje się w bezpośredniej kolizji z pasem jezdnym przy-
szłej autostrady Al. Ze względu na rozmiar stanowisko podzielono w trakcie 
eksploracji szerokopłaszczyznowej na 3 odcinki (odpowiednia A-C). Wła-
ściwe prace badawcze na odcinku A przeprowadzono od 22 marca 2000 do  
4 kwietnia 2000 r. Przebadano 172,45 ara o bardzo złożonej stratygrafii pionowej 
i poziomej. Następnie kontynuowano prace ziemne na odcinku C (5-11 lipca  
2000 r.), gdzie przebadano 12,60 ara ze złożoną stratygrafią pionową.

Na odcinkach A i C prace wykopaliskowe przeprowadzono w trak-
cie jednego sezonu badawczego. Badaniami w obu przypadkach kierował  
mgr M. Słupczewski w ramach projektu realizowanego przez Instytut Arche-
ologii i Etnologii, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Łącznie 
z odcinkiem B eksploracją objęto prawie cały preliminowany obszar wcho-
dzący w pas jezdny przyszłej autostrady Al, w rezultacie czego przebadano na 
wszystkich odcinkach około 271,50 ara, tym samym przekroczono o 21,50 ara 
powierzchnię przewidzianą umową wstępną.

Na odcinku A w trakcie badań terenowych odkryto łącznie 805 obiek-
tów o zróżnicowanej funkcji, formie i wypełnisku, co dało średnio około 4,67 
obiektu na arze. Stropy obiektów uchwycono na różnych poziomach eksplo-
racji, część bezpośrednio po zdjęciu humusu, w obrębie warstw, jak również 
wkopane w calec w postaci warstwowanych piasków. Sytuacja ta nakazywała 
zachowanie szczególnej ostrożności przy zdejmowaniu nawarstwień kulturo-
wych sięgających do 1,50 m (do 17 poziomów eksploracyjnych). Wśród 805 
obiektów udało się określić częściowo funkcje ze względu na formę i wypeł-
nisko, czyli 166 negatywów posłupowych, 51 palenisk, rów melioracyjny (ob. 
10), 9 jam gospodarczych, 8 pochówków ciałopalnych, płytką studnią (ob. 
167, 200), 5 pieców, 4 piece kotlikowe (ob. 752, 753, 756, 757), 3 krzemieni-
ce (ob. 611, 623, 624) oraz kamienny stół (ob. 365). Pozyskano również licz-
ny ruchomy materiał zabytkowy w postaci 20 053 fragmentów ceramiki, 562 
artefaktów krzemiennych, 228 fragmentów polepy i ponad 20 fragmentów 
kości, w tym również ludzkich. Ponadto zarejestrowano 156 zabytków wy-
dzielonych. Odcinek A obejmuje swoim zasięgiem bardzo urozmaiconą for-
mę powierzchni, która częściowo wymuszała określony sposób zasiedlania. 
W centralnej partii części północnej występuje zwydmienie terenu biegnące 
po osi północ-południe na (około 60 m długości). Dzieli ono obszar na dwie 
niezależne płaszczyzny. Na łagodnie biegnącym stoku zachodnim zaobserwo-
wano po zdjęciu częściowo zakumulowanego humusu (warstwa I) oraz płytki 
poziom z materiałem nowożytnym (niewykształcony geologicznie – warstwa 
VII). Na stoku wschodnim (do 30 m szerokości w pasie autostrady) zareje-
strowano złożony układ stratygraficzny o charakterze biogeniczno-kulturo-
wym w postaci sekwencji 6 warstw, gdzie najniższy poziom jest złożony z 2 
warstw stykających się (w-wa VI – materiał kultury pucharów lejkowatych 
i IX – Ha-La). Kontynuuje się tu warstwa I (współczesno-nowożytna), poni-
żej znajdują się naprzemiennie 2 poziomy eoliczne z nielicznymi materiałami 
(w-wa II i IV) z 2 dobrze wykształconymi glebowymi (w-wa III – nowożyt-
na, V – materiały pomorsko-kloszowe i oksywskie) oraz poniżej wspomnia-
na warstwa VI i IX. Do interesujących odkryć można tu zaliczyć piec, który 
mógł pełnić funkcję miejsca do kremacji (ob. 300), dodatkowo część południo-
wa obiektu była wyłożona kamiennymi płytami, a jedna z warstw zawierała 
popioły. Na północnym skraju tej struktury zadokumentowano mezolityczną  
krzemienicę (ob. 624).
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Na obszarze położonym dalej na północ zarejestrowano bogatą straty-
grafię poziomą w formie mozaiki, w której skład wchodziły 2 nieczytelne na 
powierzchni (wypełnione humusem w postaci współczesnej mady rzecznej) 
i obecnie wyschnięte jeziorka starorzeczne (w pierwszym w zach. części zano-
towano materiał typu Ha-La – w-wa XIII, w drugim na wschodzie struktury 
czysto biogeniczne z pojedynczymi artefaktami nowożytno-współczesnymi). 
W tej strefie dalej na północ wystąpiły warstwy z materiałem wczesnośrednio-
wiecznym (X, częściowo XIX) i późnośredniowiecznym (XIX z nadległą nad 
nią warstwą spalenizny – XVIII).

Kolejną niezależną strefą biogeniczno-kulturową jest obszar biegną-
cy wzdłuż zachodniej granicy przyszłej autostrady, który można podzie-
lić na 3 kolejne obszary. Ma on charakter strefy brzegowej z utworami mu-
szastymi. W części północnej omawianego terenu (w-wa XII, XIV, XVII) 
są związane z osadnictwem kultury pomorskiej. Uchwycono tu następną 
krzemienicę kultury świderskiej (ob. 623) w poziomach iluwialnych (w-wa 
XX – nieciągła) oraz związany z tym horyzontem czasowym unikato-
wy ob. 365 w formie dużego stołu kamiennego z siedziskiem i 2 pobijakami  
kamiennymi.

Część centralna przedstawianej strefy z licznymi obiektami wykazuje pew-
ne zróżnicowanie chronologiczne od nowożytnego (w-wa XIV), poniższych 
z materiałami pomorsko-oksywskimi oraz z pojedynczymi artefaktami z epoki 
wczesnego brązu (w-wa XV, XVII). Z najmłodszym horyzontem osadniczym 
łączy się płytka studnia (ob. 167, 200) o konstrukcji drewnianej zbitej zmonto-
wanej na kołki drewniane. Ze względu na niewielkie jej rozmiary i usytuowa-
nie poza zwartym osadnictwem XVII-XVIII w. i położenie na obszarze zalewo-
wym mogła ona służyć na przykład jako miejsce do pojenia bydła. W poziomie 
iluwialnym (warstwa XX) wystąpiła kolejna schyłkowopaleolityczna krzemie-
nica kultury świderskiej – ob. 611.

W części południowej tej struktury o złożonej stratygrafii (w-wy XXI-
XXIV) dominuje ceramika kultury oksywskiej ze śladową obecnością ma-
teriałów kultury pomorskiej oraz kultury pucharów lejkowatych, kultury 
ceramiki sznurowej (ob. 627). W najniższym poziomie (w-wa XXIV) od-
notowano wyłącznie krzemieniarstwo schyłkowopaleolityczne, które ma 
dalszy ciąg w odcinku B stanowiska 13 w Szynychu, podobnie jak pozostałe 
nawarstwienia kulturowe. Do nietypowych znalezisk w tej strefie można za-
liczyć oksywskie piece kotlinkowe (ob. 752, 753, 756, 757) mogące wskazy-
wać na produkcję niewielkiej ilości żelaza na potrzeby osady z lokalnych rud 
darniowych. Dwie ostatnie części są związane z zachodnim stokiem kolej-
nego wzniesienia wydmowego mające analogię do północnej części odcin-
ka A. W partiach bez nawarstwień (bezpośrednio na calcu) wystąpiły sku-
piska obiektów nawiązujące do sąsiadujących stref kulturowych. Odcinek 
C łączy się bezpośrednio z odcinkiem B poprzez identycznie złożoną struk-
turę stratygraficzną o podobnej wymowie chronologicznej (nieliczny ma-
teriał określano jako Ha-La i typowy dla kultury oksywskiej). Odkryto na 
tym terenie łącznie 10 obiektów, z czego l to dołek posłupowy, 4 paleniska  
i l oksywski pochówek ciałopalny z resztkami stosu (ob. 1). Pozyskano rów-
nież liczny ruchomy materiał zabytkowy w postaci 55 fragmentów ceramiki 
i kilkanaście fragmentów kości zwierzęcych i ludzkich przy całkowitym braku  
zabytków wydzielonych.

Nawarstwienia kulturowe mają charakter utworów murszastych płynnie 
przechodzących w czysto biogeniczne struktury murszasto-torfowe. Ponadto 
calec jest różnicowany, tzn. w części zachodniej jest on w postaci warstwowa-
nego piasku, natomiast w części wschodniej ma charakter strefy plażowej (bia-
ły, przemyty, zwarty). Generalnie cały obserwowany tu układ stratygraficzny 
jest genetycznie związany ze strefą brzegową starorzecza Wisły. 
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Na odcinku A chronologię ustalono na podstawie materiałów masowych 
w postaci ceramiki naczyniowej i krzemienne, czyli określono wg nich kolejne 
fazy zasiedlenia na omawianym obszarze:

– najstarszy horyzont jest związany z obecnością krzemieni (ob. 611, 623) 
i stołu kamiennego (ob. 365) łączonych ze schyłkowopaleolityczną kulturą  
świderską,

– następny etap penetracji osadniczej jest związany z mezolitem na pod-
stawie jednej krzemienicy (ob. 624),

– cechy zwartego obszaru osadniczego w północno-wschodniej części sta-
nowiska wykazują wczesnowióreckie materiały kultury pucharów lejkowatych 
(spąg warstwy V –częściowo – i VI oraz obiekty z nią związane),

– śladowo czytelne są artefakty należące do  fazy późnowióreckiej kultury 
pucharów lejkowatych czy kultury późnoneolitycznej (kultura ceramiki sznu-
rowej – ob. 627) z południowej części stanowiska,

– kolejny ślad osadniczy jest widoczny w postaci pojedynczych materiałów 
z wczesnego brązu,

– największe nasilenie działalności osadniczej łączy się z kulturą pomorską 
z elementami kloszowymi (głównie w północnej części),

– następny czytelny poziom osadniczy wytyczają materiały kultury oksyw-
skiej (część południowa stanowiska),

– zarejestrowano penetrację związaną z okresem wczesnośredniowiecz-
nym (głównie warstwa X, częściowo XIX),

– w podobnym wymiarze zarejestrowano materiały późnośredniowieczne 
(warstwa XIX, ob. 82, 89, 95),

– ostatni etap zasiedlenia łączy się z czasami nowożytnymi (warstwa I – 
El, VII). 

Na odcinku C pozyskano ubogi materiał zabytkowy wytyczający dwa po-
ziomy chronologiczne w postaci:

– punktu osadniczego związanego z okresem Ha-La,
– osada kultury oksywskiej.
Południowa część stanowiska 13 w Szynychu, czyli południowa część od-

cinka A oraz całe odcinki B, C tworzą szerszą strefą osadniczą pomorsko-ok-
sywską, co kontynuuje się dalej w przyległym do nich stanowisku Szynych 12.

 patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 obozowisko ludności kultury magdaleńskiej, późny paleolit
ślady osadnictwa ze starszego okresu epoki brązu•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez Jana Fiedorczuka 
(Instytut Archeologii i Etnologii PAN). Finansowane przez Instytut Archeolo-
gii i Etnologii PAN w Warszawie i WKZ w Kielcach. Trzeci sezon badań stacjo-
narnych. Badaniami objęto powierzchnię 28,5 m2, w tym 13,5 m2 to wykop Ia, 
którego eksplorację rozpoczęto w 1998 r.

Badania stanowiły kontynuację prac z lat 1998-99. Ich celem była kontynu-
acja eksploracji wypełniska klina mrozowego (wykop Ia) zawierającego zabytki 
archeologiczne oraz rozpoznanie sondażami północnej i zachodniej części sta-
nowiska, gdzie założono 2 wykopy sondażowe. Z wykopu Ia pozyskano około 
4020 zabytków, w tym 2656 wytworów krzemiennych, około 1270 fragmentów 
kości, kilkadziesiąt wytworów z kości słoniowej, 50 grudek polepy oraz zin-
wentaryzowano 31 kamieni. Wśród wyrobów krzemiennych wyodrębniono 
180 form wydzielonych, w tym 8 rdzeni, 91 narzędzi i 80 odpadków z produk-
cji narzędzi oraz przedmiot z dużego retuszowanego dookolnie odłupka przy-
pominający schematyczne figurki Wenus, znane ze stanowisk kultury magda-

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

WILCZYCE, st. 10,  
gm. loco, woj. świętokrzyskie, 
AZP 88-73/10
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leńskiej. Wśród kości dominowały szczątki konsumpcyjne, głównie nosorożca, 
konia, renifera i lisa polarnego. Wśród wytworów kościanych wystąpiły ostrze 
typu sagaies, fragmenty 2 pałeczek z kości słoniowej oraz 2 igieł.

Odkryty inwentarz kościany i krzemienny wskazuje na przynależność ze-
społu z Wilczyc do kultury magdaleńskiej i może być wstępnie datowany na 
interstadiał Bölling.

Materiały i dokumentację z badań złożono w Instytucie Archeologii i Et-
nologii PAN w Warszawie.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Przeglądzie Archeologicznym”, 
vol. 49, 2001, s. 141-144.

Badania będą kontynuowane.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 obozowisko z okresu paleolitu środkowego
Badania archeologiczne, przeprowadzone od września do października pod 

kierunkiem dr. Andrzeja Wiśniewskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego). Finansowane przez Komisję Badań Naukowych.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Arche-
ologicznych”, t. XLIII, s. 9-24.

Badania będą kontynuowane.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 obozowisko górnopaleolityczne
Badania wykopaliskowe prowadził dr Jarosław Bronowicki (Zakład Badań 

Ratowniczych Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział Wrocław). Bada-
nia były finansowane przez inwestora. Drugi sezon badań.

Stanowisko było zagrożone budową autostrady A4. W roku 2000 przeba-
dano kilka arów, odkrywając dwa skupienia zabytków krzemiennych. Znale-
ziono około 1000 zabytków krzemiennych.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, 
s. 474-477, ryc.13, 14.

patrz: neolit

patrz: mezolit

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 obozowisko jaskiniowe (środkowy i schyłkowy paleolit, neolit, epoka 
żelaza, średniowiecze, nowożytność)

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone od 19 lipca 
do 10 września pod kierunkiem mgr. Mikołaja Urbanowskiego (Instytut Ar-
cheologii Uniwersytetu Warszawskiego, Państwowy Instytut Geologiczny). 
Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Pań-
stwowy Instytut Geologiczny, Śląskiego WKZ. Przebadano powierzchnię  
0,06 ara.

Witów, st. 10, gm. 
Bielawy, woj. łódzkie

WROCŁAW, st. 1,  
ul. Gen. J. Hallera,  
gm. loco, woj. dolnośląskie

Wrząca, st. 2, gm. Trzcianka, 
woj. wielkopolskie, 
AZP 38-24/79

WYSOKA, st. 57,  
gm. Leśnica, woj. opolskie, 
AZP 93-39/127

Zakrzów, st. 4, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, AZP 93-39/76 

Zakrzów, st. 6, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, 93-39/76

Zakrzów, st. 41, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, AZP 93-38/44

ZRĘBICE, Jaskinia 
Komarowa, st. 5, gm. Olsztyn, 
woj. śląskie, AZP 88-50/41
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Kontynuowano rozpoznanie namuliska jaskini (wykop 4) oraz badania ta-
rasu przed jaskinią (wykop 2 m 16g, 16f, 17g, 17f ). W wyniku badań zareje-
strowano złożoną stratygrafię namuliska tarasu (do poziomu – 420 od reperu, 
tj. około 350 od powierzchni namuliska). Poza bardzo licznymi znaleziskami 
paleontologicznymi (kilka tysięcy fragmentów kości zwierzęcych) dającymi 
obraz zestawu paleofauny w różnych okresach pozyskano ubogi zestaw ma-
teriałów archeologicznych. Na tarasie, na stropie warstwy piasków odkryto 
dwie struktury interpretowane jako ślady ognisk schyłkowopaleolitycznych. 
Zespół artefaktów krzemiennych z tego okresu poszerzył się o kilka zabytków 
w tym zdwojony przekłuwacz/pazur. Zespół wciąż jednak pozostaje zbyt ubo-
gi, by można było wysuwać bardziej zdecydowane wnioski, jednak wydaje się, 
że może on nawiązywać do tradycji późnomagdaleńskiej. W wierzchnich war-
stwach namuliska znaleziono zabytki z XVII w.: podkówkę buta i kule musz-
kietu. Biorąc pod uwagę inne znaleziska nowożytne m.in. z I i II wojny świa-
towej oraz wcześniej odnotowane materiały średniowieczne, neolityczne oraz 
wczesnobrązowe, mamy świadectwo nieprzerwanej penetracji jaskini od środ-
kowego paleolitu po dzień dzisiejszy.

Materiały z badań, do czasu pełnego opracowania, będą przechowywane 
w Państwowym Instytucie Geologicznym i Muzeum Ziemi PAN, następnie zo-
staną przekazane do Muzeum Częstochowskiego.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, 
s. 54-63; M. Urbanowski, „Wykopaliska w Jaskini Komarowej” (w:) Ziemia Czę-
stochowska t. 28, 2001, s. 9-15..

Mezolit

patrz: wczesne średniowiecze

•	 obozowisko – kompleks Maglemose? (mezolit)
osada kultury amfor kulistych (neolit)•	
obozowisko kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu pod kie-
runkiem Tomasza Kendelewicza. Finansowane przez WKZ. Drugi sezon badań.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Archeolo-
gicznych”, t. 43, s. 119-132.

•	 obozowisko kultury komornickiej (mezolit)
cmentarzysko birytualne kultury łużyckiej•	
ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, finansowane przez gminę Dąbrowa 
Górnicza. Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych 
na Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 222-228.

patrz: neolit

Bokinka Królewska, 
st. 8, gm. Tuczna, woj. 
lubelskie, AZP 63-88/45

BUSZÓW, st. 1 gm. Lubiszyn, 
woj. lubuskie, AZP 44-08/4

DĄBROWA GÓRNICZA 
– STRZEMIERZYCE 
WIELKIE, st. 4, woj. śląskie

Dzierżnica, st. 35, gm. 
Dominowo, woj. wielkopolskie
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•	 obozowisko z okresu schyłkowego mezolitu
Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone na przełomie 

lipca i sierpnia pod kierunkiem Zbigniewa Bagniewskiego przy współpracy 
mgr. Klemensa Macewicza (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskie-
go). Przebadano powierzchnię 42 m². 

Wyniki badań zostały opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Arche-
ologicznych”, t. XLIII, s. 63-76.

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: paleolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 obozowisko maglemorskie (mezolit)
Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w lipcu pod kierun-

kiem Zbigniewa Bagniewskiego przy współpracy mgr. Władysława Czyżyka (Insty-
tut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Przebadano powierzchnię 56 m². 

Wyniki badań zostały opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Arche-
ologicznych”, t. XLIII, s. 49-62.

•	 obozowisko z okresu mezolitu
Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone na przełomie 

lipca i sierpnia pod kierunkiem Zbigniewa Bagniewskiego przy współpracy 
mgr. Władysława Czyżyka i mgr. Klemensa Macewicza (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego). Przebadano powierzchnię 32 m².

Wyniki badań zostały opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Arche-
ologicznych”, t. XLIII, s. 35-48.

GOŚCIM, st. 23,  
gm. Drezdenko, woj. lubuskie

Grodzisko Dolne, st. 22, 
gm. loco, woj. podkarpackie, 
AZP 101-81/6

Jordanowo, st. 12,  
gm. Świebodzin,  
woj. lubuskie, AZP 53-14/47

Klonówka, st. 47, gm. Starogard  
Gdański, woj. pomorskie

Lubsko, st. 7, gm. loco,  
woj. lubuskie, AZP 65-09/19

Sługocinek, st. 1,  
gm. Golina, woj. wielkopolskie, 
AZP 57-38/18

Sługocinek, st. 13,  
gm. Golina, woj. wielkopolskie, 
AZP 57-38/58

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

Szynych, st. 13 gm. Grudziądz,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 31-44/28

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

TRZEBICZ MŁYN, st. 1,  
gm. Drezdenko, woj. lubuskie

TRZEBICZ MŁYN, st. 2,  
gm. Drezdenko, woj. lubuskie
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patrz: neolit

•	 ślad osadnictwa kultury świderskiej (schyłkowy paleolit)
obozowisko z okresu mezolitu•	
osada kultury pucharów lejowatych i kultury ceramiki sznurowej (neolit)•	
osada kultury łużyckiej (halsztat)•	
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (okres rzymski)•	
ślady osadnictwa z okresu wczesnego i późnego średniowiecza oraz •	
nowożytności

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie autostrady A4, przeprowa-
dzone od czerwca do września przez mgr Lidię Kamyczek i mgr. Mirosława 
Masojcia (Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu). Prace koordy-
nował dr Jarosław Bronowicki. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksplo-
atacji Autostrad. Przebadano powierzchnię 124 arów.

Odkryto około 160 obiektów o różnych funkcjach datowanych jw. Znale-
ziono kilkaset fragmentów ceramiki naczyniowej pradziejowej i średniowiecz-
nej oraz ponad 1100 zabytków krzemiennych.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Arche-
ologicznych”, t. XLIII, s. 77-94 i „Badaniach Archeologicznych na Górnym Ślą-
sku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, s. 469-474.

patrz: wczesna epoka żelaza

Neolit

•	 osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
osada z wczesnej epoki brązu•	
osada kultury łużyckiej•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	
osada z okresu nowożytności•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 24 lipca do 19 
sierpnia pod kierownictwem P. Makarowicza (Fundacja Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksplo-
atacji Autostrad.

•	 osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
BBadania prowadzone przez mgr. Olgierda Felczaka (autora sprawozdania), 

mgr. Mariana Kochanowskiego i mgr. Zdzisława Ratajczyka (Muzeum Archeolo-
giczne w Gdańsku). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad 
w Toruniu. Pierwszy sezon badań.

Stanowisko nr 115 wg numeracji w ramach autostrady A1, jest zarejestrowa-
ne pod numerem 9 w miejscowości Barłożno. Znajduje się na północny wschód 
od miejscowości Barłożno na 52 km odcinka przyszłej autostrady A1. Pod wzglę-
dem fizjograficznym mieści się w południowej części Pojezierza Starogardzkiego, 
w odległości  około 7 km na wschód od Skórcza. Wymienione stanowisko odkry-

Zakrzów, st. 4, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, AZP 93-39/76

ZAKRZÓW, st. 6,  
gm. Gogolin,  
woj. opolskie, 93-39/76

Zakrzów, st. 41, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, AZP 93-38/44

BABIA, st. 6, gm. Rzgów,  
woj. wielkopolskie

BARŁOŻNO, st. 9, gm Skórcz,  
woj. pomorskie, AZP 22-44/-
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to w wyniku badań powierzchniowych poprzedzających badania wykopaliskowe 
w obszarze pasa autostrady.

Stanowisko nr 115 mieści się w obrębie moreny dennej falistej związanej ze 
stadiałem Świecia zlodowacenia Wisły. Ten fragment Pojezierza Starogardzkiego 
obniża się w formie charakterystycznych stopni w kierunku wschodnim i połu-
dniowo-wschodnim do doliny Wisły. Wymienione stanowisko leży na drugim 
stopniu opadającego terenu. Jego obszar jest usytuowany na rozległym i płaskim 
wyniesieniu morenowym, które wyraźnie dominuje nad pozostałymi forma-
mi terenu w najbliższej okolicy. Ponadto w jego sąsiedztwie występują dwa tzw. 
oczka polodowcowe mogące być dostatecznym zabezpieczeniem zaopatrzenia 
w wodę pradziejowych mieszkańców omawianej osady. Stratygrafia stanowiska 
jest umiarkowanie zróżnicowana, a zasadniczy trzon utworów geologicznych sta-
nowią glina zwałowa oraz miejscami piaski.

Szerokopłaszczyznowe prace wykopaliskowe prowadzone w obrębie pasa 
autostrady A1 pozwoliły na przebadanie obszaru o powierzchni 265 arów, co 
w znacznym stopniu umożliwiło rozpoznanie omawianego stanowiska. Odkry-
to 382 obiekty nieruchome i około 14 500 wytworów (artefaktów) będących 
w około 80% pozostałością po działalności ludności kultury pucharów lejkowa-
tych. Wśród nich dominowała ceramika (około 12 700 fragmentów) oraz narzę-
dzia i półwytwory krzemienne (około 1800 egzemplarzy).

Najbardziej wartościowym efektem prac archeologicznych było odkrycie 
dobrze zachowanych śladów stabilnej zabudowy mieszkalnej związanej z osadą 
neolityczną. Natrafiono na trzy drewniane domostwa o niewątpliwej konstruk-
cji słupowej, które były usytuowane – wg wstępnej oceny – w środku osiedla. 
Na szczególną uwagę zasługuje największe z nich, będące pozostałością po 
dużym prostokątnym domu słupowym. Zasadnicza jego część dochodziła do 
18,50 m długości i 6,50 m szerokości. Główna konstrukcja w formie prostokąta 
składała się z okrągłych słupów usytuowanych w prawie równych odstępach 
– wzdłuż osi dłuższych boków. Pomiary wykonywane podczas badań wykaza-
ły – biorąc pod uwagę drobne przesunięcia spowodowane destrukcją śladów 
po słupach – zachowanie kątów prostych między ścianami. Średnica słupów 
wynosiła 20-30 cm. Wzdłuż środkowej osi domu znajdowało się 5 większych 
słupów o średnicy dochodzącej do 50 cm, które przypuszczalnie wspierały  
dwuspadowy dach.

Wejście mogło być usytuowane od wschodniej ściany szczytowej, o czym 
może świadczyć dodatkowe zadaszenie tworzące tzw. podcień. Jedną z niewia-
domych jest kwestia materiału użytego do budowy ścian domu w ramach prze-
strzeni między słupami, ponieważ nie zachowały się pozostałości po nim. Brak 
typowej warstwy użytkowej o charakterze gospodarczym wskazuje raczej na 
mieszkalny charakter omawianego domostwa. We wnętrzu o powierzchni po-
wyżej 100 m² mieściły się dwie jamy nawiązujące do wyżej wymienionej funkcji 
obiektu.

Wstępna analiza ceramiki pozwala datować osadę – wg periodyzacji dla 
regionu Kujaw – na fazą IIIA kultury pucharów lejkowatych. W materiale cera-
micznym i krzemiennym są widoczne lokalne specyficzne uwarunkowania oraz 
wyraźne nawiązania do grupy wschodniej tej kultury. Typowe formy to różnego 
rodzaju puchary lejkowate, naczynia zasobowe, flasze z kryzą i amfory. Zdob-
nictwo w formie odciskanych lub, rzadziej, rytych rzędów pionowych, słupków 
oraz zygzaków było usytuowane w górnych partiach naczyń.

Reasumując wyniki, należy podkreślić wyjątkowe znaczenie tej osady ze 
względu na dobrze zachowaną strukturę zabudowy wewnętrznej, co jest ewe-
nementem szczególnie w obszarze Pomorza Gdańskiego, a także Polski Północ-
nej, w dziedzinie badań nad osadnictwem neolitycznym. Odkrycie to poszerzy-
ło wiedzę dotyczącą budownictwa drewnianego w młodszej epoce kamienia.

Badania będą kontynuowane.
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Tpatrz: wczesna i starsza epoka brązu

patrz: wczesne średniowiecze

pomorskie, AZP 35-45/168
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
osada kultury łużyckiej/pomorskiej (epoka brązu i wczesna epoka  •	
żelaza)
osada kultury oksywskiej (młodszy okres przedrzymski)•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	
osadnictwo z okresu nowożytnego•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 16 maja do 24 czerw-
ca przez ekspedycję Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego na 
podstawie umowy zawartej między Uniwersytetem Warszawskim a Uniwer-
sytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracami terenowymi kierował 
mgr Marcin Gładki (autor sprawozdania reprezentujący Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego). Koordynatorami ratowniczych badań arche-
ologicznych z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskie-
go byli prof. dr hab. Tomasz Mikocki oraz dr Adam Waluś. Nadzór meryto-
ryczny nad realizacją umowy sprawowali prof. dr hab. Wojciech Chudziak 
oraz prof. dr hab. Jerzy Gąssowski. Badania finansowała Agencja Budowy  
i Eksploatacji Autostrad.

Preliminowany obszar przeznaczony do badań określono na 0,50 ha. W wy-
niku prac archeologicznych przebadano jednak obszar o łącznej powierzchni 
9675 m2. Na przebadanym obszarze odkryto i wyeksplorowano pozostałości 
165 obiektów archeologicznych (w tym 47 negatywów posłupowych) oraz 3 
warstwy kulturowe zalegające na obszarze o łącznej powierzchni 2500 m². Na 
podstawie materiałów zabytkowych pozyskanych z warstw i obiektów wyróż-
niono 5 faz zasiedlenia stanowiska, związanych odpowiednio z kulturą cera-
miki wstęgowej rytej, kulturą łużycką i kulturą pomorską, kulturą oksywską, 
wczesnym średniowieczem i czasami nowożytnymi.

Stanowisko nr 5 w Bocieniu jest położone na obszarze wysoczyznowym i zaj-
muje rozległy garb morenowy o powierzchni około 4 ha, którego południowy stok 
dotyka krawędzi nieistniejącego już zbiornika wodnego. Badania objęły jedynie 
zachodni skraj stanowiska położony na obszarze kolizji z przebiegiem autostrady 
i były prowadzone zgodnie z wytycznymi Uniwersytetu im. Mikołaja Koperni-
ka dla prowadzących badania wykopaliskowe na inwestycjach liniowych w woj. 
kujawsko-pomorskim. W celu rozpoznania stratygrafii stanowiska wykonano 4 
sondaże na osi zachód-wschód oraz profil północ-południe stanowiska.

Na przebadanym obszarze zarejestrowano i wyeksplorowano 3 warstwy 
kulturowe. Warstwy II i III, złożone z ciemnoszaro-czarnego piasku gliniastego 
i miąższości do 0,60 m zawierały wyłącznie materiał zabytkowy kultury cera-
miki wstęgowej rytej i były powiązane z obszarami intensywnej penetracji oraz 
działalności gospodarczej ludności tej kultury.

Najbardziej niejednorodna pod względem chronologii i przynależności 
kulturowej była warstwa I o miąższości do 0,40 m. Składała się z ciemnosza-
rego piasku gliniastego i zajmowała powierzchnię około 20 arów w środkowej 
i wschodniej części stanowiska. Z warstwy pozyskano 691 fragmentów cera-
miki pochodzącej ze wszystkich faz osadniczych reprezentatywnych dla sta-
nowiska. Z tego względu można wnosić, iż miała ona częściowo charakter  
zapływiskowy.

Bochnia, st. 45,  
woj. małopolskie, AZP 104-
61/67

Bobowicko, st. 3,  
gm. Międzyrzecz,  
woj. lubuskie, AZP 51-15/80

BOCIEŃ, st. 5, gm. Chełmża, 
woj. kujawsko-pomorskie
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Osadnictwo neolityczne kultury ceramiki wstęgowej rytej (KCWR)
Obiekty związane z osadnictwem KCWR grupowały się głównie w pomoc-

nej i południowo-zachodniej części stanowiska. Centralna część stanowiska po-
zostawała niezasiedlona, tworząc prawdopodobnie pusty plac wewnątrz osady. 
W części północnej znajdowały się pozostałości długiego domu o konstrukcji 
słupowej o wymiarach 27/4 m oraz związanych z nim glinianek i jam o charak-
terze gospodarczym. Glinianki były usytuowane wzdłuż ścian domu, pełniąc 
jednocześnie funkcję jam śmietnikowych i odpadkowych. Z wypełnisk obiek-
tów pozyskano liczny materiał krzemienny, żarna kamienne, potłuczone na-
czynia, a także – co ciekawe – pojedyncze bryłki bursztynu i gliniane paciorki. 
W części południowo-zachodniej znajdowały się warstwa kulturowa oraz sku-
pisko jam, tworzące zaplecze gospodarcze i produkcyjne dla długiego domu. 
Z wypełnisk obiektów pozyskano liczne narzędzia oraz półwytwory z krzemie-
nia czekoladowego, 2 siekierki kamienne, żarna, tłuki, rozcieracze oraz płytki 
szlifierskie, kości i surowiec kamienny w postaci wyselekcjonowanych kamieni 
narzutowych z piaskowca, piaskowca kwarcytowego.

Łącznie na stanowisku zarejestrowano 99 obiektów związanych z osadnic-
twem KCWR, z których pozyskano 5602 fragmenty ceramiki, 288 półwytwo-
rów krzemiennych, 48 narzędzi krzemiennych. Na podstawie ornamentyki na-
czyń (ornament nutowy, ornament pełnej, wypunktowanej wstęgi) chronologię 
zespołu osadniczego należy wiązać wstępnie z II (środkową) i III (późną) fazą 
rozwojową tej kultury w dorzeczu Odry i Wisły.

Osadnictwo epoki brązu i wczesnej epoki żelaza
W wyniku przeprowadzonych badań odkryto najprawdopodobniej jedynie 

zachodni skraj większego skupiska osadniczego z epoki brązu i wczesnej epoki 
żelaza. Pozostała część osady znajduje się najprawdopodobniej poza zasięgiem 
pasa autostrady. Z omawianym okresem można wiązać 9 obiektów jamowych, 
z których pozyskano łącznie 532 fragmenty ceramiki oraz grocik krzemienny. 
Omawiane obiekty grupowały się we wschodniej części badanego obszaru, nie 
tworząc skupisk o wyraźnych powiązaniach funkcjonalnych. Obecny w obiek-
tach i warstwie I materiał zabytkowy składał się głównie ze środkowych partii 
naczyń, nie dając podstaw do uściślenia chronologii w ramach okresów epoki 
brązu i wczesnej epoki żelaza.

Osadnictwo z młodszego okresu przedrzymskiego
Tak jak w przypadku osadnictwa epoki brązu uchwycono najprawdopo-

dobniej jedynie zachodni skraj osady kultury oksywskiej. W obrębie przebada-
nego obszaru wyróżniono 5 obiektów jamowych z materiałami tej kultury. Nie 
tworzyły one jednak czytelnego układu przestrzenno-funkcjonalnego. Z ich 
wypełnisk pozyskano łącznie 460 fragmentów ceramiki. Materiał ceramiczny 
z młodszego okresu przedrzymskiego dominował pod względem ilościowym 
w warstwie I, skąd pozyskano 237 fragmentów z tego okresu. Na podstawie ana-
lizy technologicznej i formalnej ceramiki z młodszego okresu przedrzymskiego 
można stwierdzić, że osadnictwo kultury oksywskiej rozwijało się na tym sta-
nowisku od faz Al do A3.

Osadnictwo wczesnośredniowieczne
Materiały wczesnośredniowieczne pozyskano łącznie z 13 obiektów jamo-

wych, z których 2 pełniły funkcję palenisk oraz warstwy I. Tak jak w przypad-
ku okresów poprzednich układ przestrzenny wczesnośredniowiecznej osady 
otwartej jest niemożliwy do ustalenia. Wynika to z przebadania jedynie zachod-
niego skraju zespołu osadniczego. Obiekty wczesnośredniowieczne grupowały 
się w dwu skupiskach w części wschodniej badanego obszaru. Na podstawie 
analizy materiałów ceramicznych wśród materiałów i obiektów wczesnośre-
dniowiecznych można wyróżnić 2 fazy osadnicze: wczesną z VIII-X w. i późną 
z XI i XII w. Łącznie z obiektów wczesnośredniowiecznych pozyskano 402 frag-
menty ceramiki, z warstwy 124 fragmenty oraz osełkę kamienną.
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Osadnictwo nowożytne
Osadnictwo nowożytne grupowało się głównie w północnej części stano-

wiska. Dominowały prostokątne, duże (do wielkości 6 x 4 m.) obiekty o nieja-
snej funkcji pozostające w bezpośredniej bliskości z mniejszymi o analogicz-
nych kształtach. Osadnictwo nowożytne częściowo zniszczyło obiekty KCWR, 
a zwłaszcza dołki posłupowe w obrębie długiego domu. Z wypełnisk obiektów 
pozyskano 518 fragmentów ceramiki datowanej na schyłek XVII i XVIII w.

W wyniku przeprowadzonych badań wykopaliskowych udało się całkowicie 
rozpoznać zespół osadniczy KCWR. Zarejestrowane obiekty tworzyły wyraźny 
układ przestrzenny i umożliwiły odtworzenie pełnego zaplecza gospodarczego 
dla niewielkiej osady skupionej wokół pojedynczego długiego domu. Za niewy-
starczający należy uznać stopień rozpoznania osadnictwa epoki brązu, wczesnej 
epoki żelaza, młodszego okresu przedrzymskiego i wczesnego średniowiecza. 
Sytuację mogą rozstrzygnąć jedynie dalsze badania wykopaliskowe.

patrz: wczesne średniowiecze

•	 osada z epoki neolitu
osada kultury łużyckiej z okresu halsztackiego•	
osada kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego •	
i okresu wpływów rzymskich

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od września do li-
stopada pod kierunkiem Bartłomieja Koniecznego (autor sprawozdania, Pra-
cownia Archeologiczna –Bartłomiej Konieczny). Finansowane przez inwestora 
prywatnego. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 3,50 ara.

Prace prowadzono w strefie inwestycji budowlanej. Po wykonaniu wstęp-
nych sondaży, które dały wynik negatywny, usunięto warstwę ziemi ornej 
(o głębokości około 20 cm). Na oczyszczonej powierzchni pojawiły się niere-
gularne zarysy obiektów. Występowały one w dużym rozproszeniu, nie two-
rząc wyraźnego układu. Były to zazwyczaj nieregularne zaciemnienia o śred-
nicy 100-150 cm i miąższości wypełnisk nieckowatych sięgających 80-180 cm. 
Natrafiono na resztki dolnych partii dwóch palenisk. Materiał archeologicz-
ny jest nieliczny. W obiektach odkrywano po kilka sztuk w eksplorowanych  
poziomach.

Wstępna klasyfikacja chronologiczno-kulturowa pozwala określić odkry-
te obiekty jako część osady kultur z okres neolitu, kultury łużyckiej okresu 
halsztackiego oraz kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego 
z okresu wpływów rzymskich.

Odkryte obiekty występują na dość dużej głębokości, co chroni je przed 
niszczeniem w trakcie tradycyjnej uprawy ziemi i pracach sadowniczych.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Arche-
ologicznym w Krakowie.

Badania nie będą kontynuowane.

•	 osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)
osada kultury malickiej (neolitu)•	
osada kultury mierzanowickiej•	
osada kultury łużyckiej•	
ślady osadnicze z okresu średniowiecza•	

Szerokoprzestrzenne ratownicze badania wykopaliskowe na trasie plano-
wanej autostrady A4 Kraków-Tarnów, prowadzone przez dr Agnieszkę Czekaj-
Zastawny (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie), mgr. 
Alberta Zastawny (Muzeum Archeologiczne w Krakowie).

Bokinka Królewska, st. 8, 
gm. Tuczna, woj. lubelskie, 
AZP 63-88/45

BOLECHOWICE, st. 11,  
gm. Zabierzów,  
woj. małopolskie, AZP 101-55/21

BRZEZIE, st. 17, gm. Kłaj, 
woj. małopolskie
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Odkryto obiekty archeologiczne i zabytki ruchome należące przede wszyst-
kim do kultur neolitycznych: kultury ceramiki wstęgowej rytej i malickiej (osa-
dy) oraz kultury badeńskiej i kultury ceramiki sznurowej (znaleziska luźne i po-
chówek tej ostatniej). W epoce brązu istniały tu rozległe osady kultury mie-
rzanowickiej i kultury łużyckiej. Chronologię stanowiska zamykają pojedyncze 
ślady osadnictwa średniowiecznego.

Stanowisko Brzezie 17 to przede wszystkim osada kultury ceramiki wstę-
gowej rytej. Była ona pierwszą na trasie autostrady, na której odkryto ślady 3 
długich domów o konstrukcji słupowej.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach ratowniczych na trasie 
projektowanej autostrady A 4 w woj. małopolskim (sezon 2000-2001 – neolit 
i wczesna epoka brązu)”, ACC, 37, 19-14.

Badania będą kontynuowane.

patrz: mezolit

•	 osada kultury pucharów lejkowatych
ślady osadnictwa kultury amfor kulistych•	
osada kultury łużyckiej•	
osada kultury pomorskiej•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w związku budową 
autostrady A-2, przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, pod 
kierunkiem Ryszarda Kirkowskiego i Moniki Gaździk. Finansowane przez 
Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie.

Wyniki badań opublikowano w „Raporcie 2001-2002”, s. 150-153.

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: wczesne średniowiecze

patrz środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 osada kultury amfor kulistych, horyzont późnoamforowy, faza III?
Interwencyjne badania archeologiczne, przeprowadzone we wrześniu, 

przez Muzeum w Koszalinie. Finansowane przez Muzeum w Koszalinie. Prze-
badano powierzchnię około 100 m².

Piaszczysty pagórek w dnie kotliny pojeziernej (obecnie torfowisko 
„Chwalimskie Bagno”) – południowo-zachodni brzeg dawnego jeziora, strop 
piasków pod około 2-metrową warstwą torfu. Rozrzut materiałów rucho-
mych w promieniu około 20 m. Nie zachowały się żadne ślady obiektów. 
W inwentarzu: pławik z kory, bryłka bursztynu kopalnego, kamień szlifier-
ski, nieckowate żarno, osełka-gładzik, 2 rdzenie krzemienne i 2 krzemienne 
odłupki (jeden fragmentaryczne łuskany), 240 bardzo drobnych fragmentów 
4 naczyń glinianych (amfora dwuuszna, dwie wazy dwuczłonowe i garnek  
jajowaty).

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum w Kosza-
linie i Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku.

Buszów, st. 1 gm. Lubiszyn, 
woj. lubuskie, AZP 44-08/4

CHEŁMNO, st. 4,  
woj. wielkopolskie

Chocicza, st. 4, gm. Września, 
woj. wielkopolskie, AZP 54-
33/56

Chodakówka, st. 3,  
gm. Kańczuga,  
woj. podkarpackie, AZP 104-
79/163

Chrząstów Folwarczny, st. 1, 
gm. Rzęczew, woj. łódzkie

CHWALIMKI, st. 9,  
gm. Barwice,  
woj. zachodniopomorskie, 
AZP 24-24/121
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Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Zachodniopomorskich”.
Badania nie będą kontynuowane.

•	 osada kultury lendzielskiej (neolit)
osada kultury łużycki (wczesna epoka żelaza)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez mgr. Bogusława 
Chorążego i mgr Bożenę Chorąży. Finansowane przez Śląskiego WKZ w Kato-
wicach. Drugi i ostatni sezon badań.

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

Jest usytuowane na terenie Krasnej, dzielnicy Cieszyna, w zachodniej 
partii wybitnego cypla terenowego zlokalizowanego w widłach potoków Bie-
lowiec i Krośnianka (wys. bezwzględna 339 m n.p.m., wys. względna 40 m). 
Cypel budują w przeważającej mierze formacje łupków cieszyńskich, jedy-
nie w miejscu usytuowania stanowiska jego górną partię pokrywają znacz-
nej miąższości żwirzaste i piaszczyste osady fluwioglacjalne zlodowacenia  
południowopolskiego.

Badania objęły strefę przyległą od północy do piaskowni leżącej w południo-
wej partii cypla oraz rowy sondażowe wytyczone w celu rozpoznania sytuacji 
w pozostałych partiach stanowiska. Łącznie przebadano powierzchnię 7 arów.

Przeprowadzone badania przyniosły szereg cennych informacji naukowych 
oraz dostarczyły pokaźnego zasobu materiału zabytkowego. W obrębie przeba-
danej powierzchni stanowiska stwierdzono obecność warstwy kulturowej oraz 
odkryto 63 obiekty osadowe zagłębione w calec.

Warstwę kulturową zarejestrowano jedynie w obrębie strefy brzeżnej pia-
skowni. W pozostałych przebadanych częściach stanowiska brak czytelnych 
śladów jej obecności. Zalegała ona bezpośrednio na calcu w postaci słabo od-
różniającej się od calca, jasnobrunatnej gliny o miąższości 10-30 cm.

Odkryte obiekty osadowe stanowią w przeważającej mierze  jamy za-
sobowe w rzucie poziomym owalne i nieckowate w profilu oraz koliste jamy  
posłupowe.

Pozyskany materiał zabytkowy pozwala na wyróżnienie dwóch zasadni-
czych faz zasiedlenia prehistorycznego stanowiska ze śladami zasiedlenia także 
w innych okresach.

Pierwszą fazę osadniczą należy łączyć z późną fazą kultury lendzielskiej. 
Materiały tej fazy wystąpiły w warstwie kulturowej (przede wszystkim w partii 
spągowej) oraz w przeważającej ilości obiektów osadowych. Stanowią je wyroby 
kamienne oraz fragmenty ceramiki.

Druga faza zasiedlenia stanowiska przypada na okres wczesnej epoki żelaza 
i jest związana z kulturą łużycką. Materiały odpowiadające chronologicznie tej 
fazie wystąpiły w warstwie kulturowej oraz w nielicznych obiektach osadowych.

Materiał zabytkowy złożono w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej, do-
kumentację badawczą przekazano do archiwum Śląskiego WO SOZ w Katowi-
cach (Delegatura w Bielsku-Białej).

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

Badania na stanowisku zakończono.

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

CIESZYN, st. 14, gm. loco, 
woj. śląskie, AZP. 109-44/18

Ciosny Folwark, st. 2,  
gm. Zgierz, woj. łódzkie,  
AZP 63–51

Daniszew, st. 21, gm. loco,  
woj. wielkopolskie, AZP 58-44/90
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•	 osada z okresu neolitu
osada kultury łużyckiej (okres halsztacki)•	
osada z okresu późnego średniowiecza•	

Badania wykopaliskowe, prowadzone przez mgr Lidię Kamyszek i mgr. Mi-
rosława Masojcia (Zakład Badań Ratowniczych Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN, Oddział we Wrocławiu). Finansowane przez inwestora.

Stanowisko było zagrożone budową autostrady A4. W 2000 roku przebada-
no 36 arów, odkrywając około 20 obiektów o różnych funkcjach datowanych jw. 
Znaleziono kilkaset fragmentów ceramiki naczyniowej pradziejowej i średnio-
wiecznej oraz wyroby krzemienne.

Wyniki badań opublikowano w „Badaniach Archeologicznych na Górnym 
Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, s. 478.

•	 kurhan kultury ceramiki wstęgowej, faza starosznurowa lub klasyczna
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku 

przez Marka Florka (autor sprawozdania, Katedra Archeologii Uniwersyte-
tu Marii Curie-Skłodowskiej, Archeo-Baj s.c.) i Barbarę Bargieł. Finansowane 
przez Podkarpackiego WKZ i Katedrę Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 40 m².

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w archiwum Podla-
skiego WKZ.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Acta Archeologia Carpathica”; 
„Archeologii Polski Środkowowschodniej”.

Badania nie będą kontynuowane.

•	 ślady osadnictwa mezolitycznego
osada kultury pucharów lejkowatych•	
ślady osadnictwa kultury lendzielskiej•	
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej•	
osada kultury łużyckiej•	
osada i cmentarz kultury pomorskiej•	
osada kultury przeworskiej•	
ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne, prowadzone przez Zespół Badań Ar-
cheologicznych Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza 
w Poznaniu i Zespół Ośrodka Naukowo-Konserwatorskiego w Poznaniu.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Wielkopolskich Sprawozdaniach 
Archeologicznych”, t. 6 2003, s. 286-292.

Badania będą kontynuowane.

•	 osada grupy brzesko-kujawskiej
cmentarzysko kultury iwieńskiej •	
osada kultury łużyckiej•	
osada kultury przeworskiej •	
osada z wczesnego średniowiecza•	

Badania prowadzone przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie pod 
kierownictwem mgr Anny Grossman. Finansowanie przez Kujawsko-Pomor-
skiego WKZ, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

Badania, będące kontynuacją badań z lat poprzednich, miały na celu wyzna-
czenie granicy zasięgu warstwy kulturowej (zwartego zasięgu osadnictwa) w pół-
nocnej części stanowiska, odsłonięcie zarysu neolitycznego długiego domu (nr 3 
na badanym stanowisku) oraz rozpoznanie centralnej części stanowiska.

Wytyczono 5 wykopów o łącznej powierzchni 526 m², odsłonięto 66 różno-
kulturowych obiektów osadniczych oraz zarysy rowów fundamentowych tzw. 
długiego domu grupy brzesko-kujawskiej o długości 25,50 m (szerokość ściany 

DOLNA, st. 3, gm. Leśnica, 
woj. opolskie, AZP 94-40/1

DYLĄGÓWKA, st. 19,  
gm. Hyżne, woj. podkarpackie, 
AZP 106-78/22

DZIERŻNICA, st. 35, 
gm. Dominowo,  
woj. wielkopolskie

GĄSAWA, st. 6, gm. loco,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 45-35/68
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północnej – 3,50 m, południowej – 6,50 m). W warstwach i obiektach odkry-
to 3731 zabytków ruchomych, z czego większość stanowiły fragmenty cerami-
ki, polepa, kości zwierzęce oraz artefakty krzemienne, przedmioty kamienne, 
przedmioty metalowe i kościane.

Dokumentacja i zbiory znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Bisku-
pinie.

Badania będą kontynuowane.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 osada kultury pucharów lejkowatych
osada kultury łużyckiej i pomorskiej•	
osada kultury przeworskiej•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie autostrady A-2, przeprowa-
dzone przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Finansowane przez Agencję 
Budowy i Eksploatacji Autostrad. Drugi sezon badań. 

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2001-2002”, s. 169.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: późne średniowiecze

•	 osada wczesnoneolityczna kultury wstęgowej rytej
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 18 sierpnia do 16 

września przez Agnieszkę Kukułkę (autorka sprawozdania, Muzeum Okręgowe 
w Tarnowie). Finansowane przez GKZ. Czwarty sezon badań. Przebadano po-
wierzchnię 1,5 ara.

Badania przeprowadzono w dwóch rejonach osady. Pierwszą strefą objętą 
wykopami była kulminacja wzniesienia – wykopy zostały założone w rejonie 
długiego domu (badanego w latach 1997-98). Odkryto 2 obiekty w typie jam (ob. 
21 i 22) oraz 3 ślady po słupach. Prawdopodobnie w badanym rejonie została 
uchwycona północna „ściana” długiego domu. Obiekt 21 był przydenną częścią 
jamy, z której pochodziły jedynie 4 fragmenty ceramiki. Obiekt 22 – lepiej za-
chowany, o większej miąższości, z wyraźnymi śladami spalenizny (polepa, węgle 
drzewne). Materiał ruchomy stanowiło kilkadziesiąt fragmentów naczyń glinia-
nych (głównie grubej roboty) i krzemienie (odłupki i wióry). Pod nieckowatą 
jamą 22 znajdowała się niewielka jama z jednorodnym, szaro-popielatym wy-
pełniskiem. Kolejne wykopy zostały założone w północno-wschodniej, starszej 
części osady. Odkryto kilka jam zachowanych jedynie w częściach przydennych 
(ob. 23-28). Z obiektów pochodziły fragmenty naczyń glinianych i krzemienie. 
Ornamentyka naczyń cienkościennych wskazuje na powiązania z terenami za-

Giebułtów, st. 8, gm. Książ 
Wielki, woj. małopolski,  
AZP 95-59

Głuchowo, st. 1, gm. Komorniki, 
woj. wielkopolskie, AZP 53-
26/133

GŁUCHOWO, st. 24, gm. 
Komorniki, woj. wielkopolskie

Gogolin, st. 15, gm. loco,  
woj. opolskie, AZP 93-38/2

Grabkowo, st. 10 (nr aut. 
131), gm. Kowal,  
woj. kujawsko-pomorskie

Gozdów, st. 1,  
gm. Werbkowice,  
woj. lubelskie, AZP 87-93/1

GWOŹDZIEC, st. 2,  
gm. Zakliczyn, woj. małopolskie, 
AZP 106-64/27
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karpackimi (wschodnim kręgiem linearnym). W obiekcie 23, w towarzystwie 
ceramiki, znaleziono fragment nogi glinianego posągu z zachowaną stopą. 
Z obiektu 24 oprócz ceramiki o cechach zakarpackich pochodził także frag-
ment naczynia sitowatego i fragment naczynia zoo- lub antropomorficznego. 
Inwentarz krzemienny obiektów stanowiły głównie odłupki i wióry. Narzędzia 
stanowiły tylko niewielki procent. W obiekcie 23 znaleziono drapacz, w obiek-
cie 24 tłuczek kulisty i wkładkę żniwną na półtylczaku, a w obiekcie 26 – wkład-
kę na wiórze. Z obiektu 25 pochodził natomiast zabytek kamienny – rozcie-
racz (prawdopodobnie do barwników) z wyraźnym zagłębieniem, wytarciem. 
Z obiektów z północno-wschodniej części osady pobrano próbki węgla do da-
towania C14, natomiast ze wszystkich badanych obiektów pozyskano próbki 
ziemi do analizy paleobotanicznej.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Okręgo-
wym w Tarnowie.

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

Badania będą kontynuowane.

•	 cmentarzysko kurhanowe kultury ceramiki sznurowej ze schyłkowego 
okresu epoki neolitu

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 21 do 28 sierpnia 
przez mgr Jolantę Bagińską i mgr. Józefa Niedźwiedzia (autor sprawozdania, 
„PROFIL” Usługi Archeologiczne i Geodezyjne). Finansowane przez Lubelskie-
go WKZ w Lublinie. Pierwszy sezon badań.

Na stanowisku w trakcie badań powierzchniowych zarejestrowano 3 bar-
dzo zniszczone, rozorane kurhany ujawniające się w postaci ciemnych plam 
w miejscu dawnych nasypów, widocznych na tle brunatnej ziemi ornej. Podczas 
badań sondażowych przebadano po jednej ćwiartce na każdym z trzech odkry-
tych obiektów. Łączna powierzchnia wykopów wynosiła 85 m2. W każdym wy-
kopie rejestrowano ślady strefy podnasypowej kurhanów pozwalającej określić 
pierwotne średnice podstawy nasypów kurhanowych, które wynoszą po 8-9 m. 
W kurhanie nr l zarejestrowano ślady strefy podnasypowej i jamy przykurha-
nowej oraz spąg zniszczonego grobu centralnego. W kurhanie nr 2 odsłonięto 
również ślady strefy podnasypowej i jamy przykurhanowej. W kurhanie nr 3 
także wystąpiła strefa podnasypowa, jama przykurhanowa i zniszczony, o nie-
określonym przeznaczeniu obiekt jamowy wkopany w jamę przykurhanową. 
W trakcie prac wykopaliskowych w wykopach nie zarejestrowano materiałów 
zabytkowych.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych można stwierdzić, że kur-
hany na tym stanowisku zostały całkowicie zniszczone.

Dokumentacja z badań znajduje się w WUOZ w Zamościu.
Badania nie będą kontynuowane.

•	 osada kultury malickiej (epoka neolitu)
osada z okresu nowożytnego (XIX – XX w.)•	

Badania wykopaliskowe kierowane przez mgr. Józefa Niedźwiedzia  
(ROBiDZ w Lublinie) miały charakter nadzoru archeologicznego podczas ro-
bót ziemnych związanych z budową budynku mieszkalnego, a następnie badań 
interwencyjnych po odsłonięciu obiektów ziemnych i zabytków ruchomych. 
Badania archeologiczne finansowane przez inwestora prywatnego były prowa-
dzone w obszarze historycznego śródmieścia Hrubieszowa.

Łącznie przebadano powierzchnię około 1,50 ara i odnotowano obecność 
4 obiektów ziemnych oraz struktury glebowe z nawarstwieniami kulturowy-
mi. Najciekawszym odkryciem okazała się jama (obiekt nr 3), w której zare-
jestrowano wiórek i odłupek krzemienny oraz kilka fragmentów ceramiki po-

HOSZNIA ABRAMOWSKA, 
st. 1, gm. Goraj, woj. lubelskie, 
AZP 88-83/10

HRUBIESZÓW, st. 24, 
gm. miejska Hrubieszów,  
woj. lubelskie, AZP 86-94/212
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chodzących z brzuśca naczynia charakterystycznych dla kultury malickiej. Po-
zostałe 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 de-
legatura w Zamościu, a materiały zabytkowe zdeponowano w Muzeum im.  
St. Staszica w Hrubieszowie.

•	 cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych z okresu neolitu
osada hutnicza kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich•	
osada przygrodowa z okresu wczesnego i późnego średniowiecza oraz •	
z czasów nowożytnych

Badania prowadzone przez Muzeum Regionalne w Iłży. Pracami kie-
rowali mgr Witold Bujakowski z Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochro-
ny Zabytków Województwa Mazowieckiego (Delegatura w Radomiu) i mgr 
Ewa Marczak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (autorzy 
sprawozdania). Finansowane przez Muzeum Regionalne w Iłży. Uczestniczyli 
w nich pracownicy muzeum oraz studenci Instytutu Archeologii UW. Czwarty  
sezon badań.

Badania wykopaliskowe przeprowadzone w 2000 r. są kontynuacją prac z lat 
1996-1998. Głównym celem tegorocznych badań było ustalenie zasięgu neoli-
tycznego cmentarzyska szkieletowego kultury pucharów lejkowatych w części 
północno-zachodniej stanowiska (sektor B).

Wytyczono 6 wykopów archeologicznych (XV-XX) o łącznej powierzchni 
4,53 ara.

We wszystkich wykopach wyróżniono 4 podstawowe warstwy: humus, 
ziemię orną, warstwę przemieszaną oraz calec. Większość pozostałych warstw 
występowała w obiektach archeologicznych.

Odkryto 16 obiektów: trzy płaskie groby szkieletowe kultury pucharów lej-
kowatych (obiekty: 144, 146, 155), 4 skupiska kamieni związane z konstrukcja-
mi grobowymi na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych (obiekty: 143, 
145, 156, 157), 5 dymarek z okresu wpływów rzymskich (obiekty: 151, 152, 153, 
154, 158), ślady po 3 drewnianych słupach (obiekty: 148, 149, 150) oraz jamę 
z okresu wczesnego średniowiecza o trudnej do ustalenia funkcji (obiekt 147).

Najlepiej zachowanymi obiektami okazały się 3 groby szkieletowe kultury 
pucharów lejkowatych. W obiektach 144 i 146 odkryto 2 niekompletne szkiele-
ty dorosłych osób. Zmarłych ułożono na plecach, w pozycji wyprostowanej, na 
osi zachód-wschód z głową zwróconą w kierunku zachodnim.

Pochówki były otoczone obstawą z kamieni. W grobie 146 obok czaszki 
znaleziono gliniane naczynie. Grób 155 zachował się lepiej niż dwa pozostałe. 
Odkryto w nim niekompletny szkielet dorosłego człowieka. W tym przypadku 
zmarłego ułożono na kamiennym bruku, na wznak, w pozycji wyprostowanej, 
na osi północ-południe z głową zwróconą w kierunku północnym. Po prawej 
stronie przy głowie leżało gliniane naczynie. W okolicy czaszki znaleziono rów-
nież fragmenty skamieniałych muszli, które zmarły mógł otrzymać jako wy-
posażenie pośmiertne. Pochówek otaczały pionowo ustawione płyty wapienne. 
Obstawa zachowała się szczególnie dobrze w części południowo-wschodniej 
grobu. Ciało zmarłego przykryto warstwą kamieni. W obiekcie 155 znaleziono 
21 fragmentów ceramiki, w tym fragment glinianego naczynia zdobionego or-
namentem grzebykowym, 22 zabytki krzemienne (m.in. 7 odłupków i 2 wióry). 
Wyroby krzemienie występowały głównie w warstwie kamieni przykrywającej 
szczątki zmarłego.

Podczas tegorocznych badań znaleziono surowiec, półsurowiec oraz na-
rzędzia krzemienne (w tym krzemień „czekoladowy” i „pasiasty”) związane 
z osadnictwem kultury pucharów lejkowatych, dwa całe gliniane naczynia oraz 
fragmenty ceramiki kultury pucharów lejkowatych, fragmenty naczyń kultury 

IŁŻA – CHWAŁOWSKI 
TRAKT, st. 21, pow. Radom, 
woj. mazowieckie, AZP 79-69
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przeworskiej z okresu wpływów rzymskich, fragmenty naczyń z okresu wcze-
snego średniowiecza oraz ceramikę nowożytną. Poza tym w wykopach XV, XVI, 
XVIII odkryto fragmenty kości zwierzęcych, głównie świni.

Stanowisko Chwałowski Trakt 21 w Iłży określono jako stanowisko wielo-
kulturowe.

Dokumentacja znajduje się w Wojewódzkim Oddziale Służby Ochrony  
Zabytków Województwa Mazowieckiego w Radomiu. Materiały przekazano 
Muzeum Regionalnemu w Iłży.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: wczesne średniowiecze

•	 osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
osada kultury łużyckiej (V EB-HA C)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 20 maja pod kie-
rownictwem Zbigniewa Borcowskiego (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu) 
w pasie autostrady A1.

Wyniki badań opublikowano w „Raporcie 2000”, s. 17-18.

•	 osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
Pracami wykopaliskowymi prowadzonymi od 18 kwietnia do 18 maja kie-

rował dr Andrzej Bokiniec (autor sprawozdania) z Instytutu Archeologii i Etno-
logii UMK. Zbadano teren stanowiska zakreślony w 1996 r. Następnie rowem 
sondażowym o wymiarach 2,50 x 90 m sprawdzono w kierunku południowym 
stok wzniesienia do zmeliorowanego obecnie podmokłego zagłębienia terenu. 
W pobliżu jego linii brzegowej odkryto pozostałości obozowiska neolityczne-
go nierozpoznanego w trakcie wcześniejszych badań. W miejscu tym założono 
wykop o wymiarach 20 x 40 m.

Badania wykopaliskowe potwierdziły trafność oszacowania zasięgu stano-
wiska. Uchwycono jego południową część w rejonie o wymiarach 100 x 35 m. 
Północna część stanowiska znajduje się na terenie lasu sosnowego. Na stano-
wisku stwierdzono obecność prostego układu stratygraficznego. Pod humusem 
o miąższości 25-30 cm zalegała warstwa z zawartością materiałów zabytkowych. 
Miała ona  zróżnicowaną grubość. W północnej części stanowiska była najsil-
niej wykształcona i osiągała miąższość około 40 cm. W kierunku wschodnim 
zanikała, na południu i zachodzie była znacznie cieńsza (10-20 cm) i przerywa-
na soczewkami calca. Ten ostatni stanowił piasek z dużą zawartością orsztynu 
i kamieni (soczewki żwiru). W obozowisku odkrytym na południu stwierdzono 
również obecność piaszczystej warstwy kulturowej różniącej się konsystencją 
od występującej na północy stanowiska. Obie warstwy ukształtowały się praw-
dopodobnie już w okresie neolitu, którego obecność jest w materiałach z nich 
pochodzących najsilniej poświadczona. Łącznie zidentyfikowano na badanym 

Imielno, st. 4, gm. Nowe 
Ostrowy, woj. łódzkie,  
AZP 55-49/ 20

Janków, st. 9-11, gm. Piątek, 
woj. łódzkie, AZP 59-52

Jordanowo, st. 12, gm. 
Świebodzin, woj. lubuskie, 
AZP 53-14/47

Kałdus, st. 4, gm. Chełmno, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 33-41/4

KAMIONKA, st. (aut.126), 
gm. Smętowo Graniczne, woj. 
pomorskie

KAMIONKI DUŻE, st. 2, 
gm. Łysomice, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 37-45/27
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obszarze 143 obiekty, z których 41 odpowiada definicji dołka posłupowego. 
Obiekty koncentrowały się w północnej części stanowiska. Poza jednym przy-
padkiem (ob. 114-430 fragmentów ceramiki) większość z nich miała ubogą za-
wartość kulturową. Obiekty kultury pucharów lejkowatych były słabo czytelne. 
Większość obiektów jest związana z późniejszymi fazami zasiedlenia stanowi-
ska. Odkryto blisko 1900 fragmentów naczyń i ponad 500 krzemieni. Pobrano 
29 próbek węgli drzewnych.

Najbardziej zaznaczone jest osadnictwo kultury pucharów lejkowatych 
z fazy lubońskiej. Nie można obecnie stwierdzić, czy materiały tej kultury 
z „obozowiska” na południu stanowiska można datować na tę samą fazę. Z ma-
teriałami kultury pucharów lejkowatych związana jest grupa ceramiki neolitycz-
nej o technologii schyłkowo neolitycznej. Ceramika ta występuje często w tych 
samych skupiskach i obiektach. Jej określenie kulturowe wymaga dalszych ba-
dań. Mniej liczne są zabytki kultury amfor kulistych i kultury iwieńskiej. Można 
je powiązać z obiektami. Jeszcze słabiej zaznacza się osadnictwo ze starszego 
okresu żelaza. Pojedyncze materiały należy datować na okres nowożytny. Nie 
potwierdzono obecności osadnictwa okresu wpływów rzymskich.

•	 osada i cmentarzysko (?) kultury pucharów lejkowatych (neolit)
Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone przez dr. Krzysztofa 

Tunię i mgr. Piotra Włodarczyka (autorzy sprawozdania, Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie). Finansowane przez WKZ. Pierwszy se-
zon badań. Przebadano powierzchnię 260,50 m².

Stanowisko nr 43 w Karwinie nie zostało zlokalizowane podczas badań 
AZP. Ratownicze badania wykopaliskowe rozpoczęto po natrafieniu przez 
właściciela pola na fragmenty kamiennej obstawy grobowej oraz pozostałości 
szkieletów ludzkich. Rezultaty rozkopywań właściciela pola oraz prace arche-
ologiczne pozwoliły na zadokumentowanie resztek konstrukcji grobu – miał 
prostokątny zarys o rozmiarach około 2 x 3 m i dłuższej osi zorientowanej 
wzdłuż linii wschód-zachód oraz ściany zbudowane z kamieni wapiennych. 
Wewnątrz natrafiono na resztki dwóch szkieletów, z głowami usytuowanymi 
w stronę zachodnią. Wyposażenia nie znaleziono.

Jesienią 2000 r. w obrębie kulminacji formy terenu, gdzie znajduje się stano-
wisko, założono wykop, w którego obrębie natrafiono na  10 obiektów; 7 z nich 
to trapezowate w profilu jamy z materiałami kultury pucharów lejkowatych. 
Wśród nich wyróżniał się obiekt nr l, w którym natrafiono na znaczną ilość ce-
ramiki, krzemieni i kości zwierzęcych. Jeden z obiektów – w formie nieckowa-
tego zagłębienia o średnicy około 15 m – zawierał również dużą ilość  zabytków 
wspomnianej wyżej kultury. Jedna z jam kultury pucharów lejkowatych została 
naruszona przez nieckowaty w profilu obiekt o charakterze pieca - paleniska. 
Odkryto w nim pojedynczą skorupę kultury ceramiki sznurowej.

Materiały i dokumentację z badań jest przechowywana w Instytucie Arche-
ologii i Etnologii PAN, w Pracowni Archeologicznej w Igołomi.

Badania będą kontynuowane.

•	 grób ciałopalny kultury amfor kulistych (neolit)
grób szkieletowy kultury unietyckiej (epoka brązu)•	
szubienica z XVI w.•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 26 września do 
5 października przez dr. Radosława Jarysza (autor sprawozdania, AKME – 
Zdzisław Wiśniewski). W badaniach uczestniczyli mgr Edyta Lach, mgr Gocza 
Beżaniszwili, Wiktoria Witkowska. Finansowane przez WKZ we Wrocławiu. 
Przebadano powierzchnię 20 m².

Nieregularnie czworokątny wykop wytyczono w południowo-wschodniej 
części kopca kurhanu. Na głębokości 80 cm od kulminacji kopca (15 cm pod 

KARWIN, st. 43, gm. loco, 
woj. małopolskie, AZP 101-59

KĄTY WROCŁAWSKIE,  
nr rej. zab. 7/Arch/200,  
gm. loco, woj. dolnośląskie
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fundamentem szubienicy) odsłonięto strop jamy (nr 2). Jej miąższość wynosiła 
50 cm. Ścianki jamy opadały pionowo ku płaskiemu dnu. Wypełnisko jamy two-
rzył biały less z drobnymi węglami drzewnymi. Z obiektu pochodzi 128 frag-
mentów ceramiki kultury amfor kulistych i 4 artefakty krzemienne.

•	 stanowisko wielokulturowe: osady kultur ceramiki wstęgowej rytej, 
grupy samborzecko-opatowskiej, amfor kulistych, trzcinieckiej; cmen-
tarzyska kultur pucharów lejkowatych, grupy sandomiersko-krakow-
skiej ceramiki sznurowej, mierzanowickiej.

Badania ratownicze prowadziła Hanna Kowalewska-Marszałek. WKZ  
w Kielcach, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie oraz Urząd 
Gminy w Dwikozach. Czternasty sezon badań. Badaniami objęto powierzchnię  
199 m2.

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

Wyeksplorowano w całości 4 groby kultury mierzanowickiej i jedno pale-
nisko (obiekt osadowy) kultury amfor kulistych. Wyposażenie grobów stanowi-
ły naczynia, sierpy krzemienne, drobne narzędzia i ozdoby kościane, paciorki 
z muszli, kości i „fajansu” oraz zawieszki z szabli dzika. Ponadto kontynuowano 
eksplorację prostokątnej półziemianki mieszkalnej kultury trzcinieckiej oraz 
zadokumentowano pozostałości kolejnych 6-9 grobów (?), w tym 3 w obsta-
wach kamiennych, 2 obiektów gospodarczych neolitycznych i fragment kolej-
nego obiektu, być może mieszkalnego, kultury trzcinieckiej. Badania wykazały, 
że stanowisko ma od strony zachodniej znacznie większy zasięg niż dotychczas 
przypuszczano, obecnie nie można go dokładnie określić.

Materiały i dokumentację z badań złożono w Instytucie Archeologii i Etno-
logii PAN w Warszawie.

Badania będą kontynuowane.

•	 osadnictwo kultury pucharów lejkowatych
osadnictwo kultury przeworskiej•	

Archeologiczne badania sondażowe, przeprowadzone przez Zespół ds. Ra-
townictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Pozna-
niu na zlecenie Zarządu Gminy Kościan. Prace terenowe przebiegające od 23 
maja do 2 czerwca wykonał mgr Zenon Seroczyński pod kierownictwem doc. 
dr. hab. Lecha Czerniaka (autorzy sprawozdania).

Celem badań było stwierdzenie obecności nawarstwień kulturowych oraz 
opracowanie programu wykopaliskowych badań ratowniczych w związku z za-
grożeniami budową ubojni.

Wykonano 2 równoległe do siebie rowy sondażowe o szerokości l m i łącz-
nej długości 237,50 m (w dwóch odcinkach 140 i 97,50 m). Początki obu ro-
wów nawiązywały do krawędzi wykopów badanych w czasie systematycznych 
prac wykopaliskowych. Całość prac wykonano ręcznie. Pod warstwą humu-
su o miąższości 30-35 cm zarejestrowano: w południowej części stanowi-
ska calec, w północnej (na odcinku długości około 30 m) warstwę kulturową 
o miąższości 30-40 cm bądź jednopoziomową związaną z osadnictwem kul-
tury przeworskiej lub dwupoziomową, w której dolny poziom był związany 
z osadnictwem kultury pucharów lejkowatych. Warstwę kulturową eksplo-
rowano warstwami mechanicznymi grubości 10-25 cm w zależności od jej  
złożoności.

Materiał ruchomy i obiekty nieruchome zarejestrowano na całej długości 
sondaży, na głębokości 35-80 cm. Zadokumentowano 85 obiektów (w tym 62 
dołki posłupowe, 17 jam, 3 paleniska oraz 3 piece), 1240 fragmentów ceramiki, 

KICHARY NOWE, st. 2,  
gm. Dwikozy,  
woj. świętokrzyskie,  
AZP 88-73/18

KIEŁCZEWO, st. 45,  
gm. Kościan,  
woj. wielkopolskie
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8 krzemieni, 263 kości zwierzęcych, 8 grudek polepy, 29 żużli, siekierę krze-
mienną, 2 przęśliki i 3 przedmioty żelazne.

W wyniku przeprowadzonych badań określono przebieg południowej gra-
nicy stanowiska, która pokrywa się z krawędzią dna starorzecza Obry. Jest to 
stanowisko o wybitnej wartości poznawczej i muzealnej. Z tego względu wszyst-
kie prace związane z zagospodarowaniem tego terenu, które będą naruszały 
lub trwale przykrywały nawarstwienia kulturowe, powinny być poprzedzone 
ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi.

•	 osada kultury pucharów lejkowaty (neolit)
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone pod kierunkiem 

dr. Mirosława Furmanka (Uniwersytet Wrocławski) i mgr. Artura Rapińskie-
go (Wojewódzki Ośrodek Służby Ochrony Zabytków w Opolu). Finansowane 
przez WKZ w Opolu. Drugi sezon badań.

Badania miały charakter ratowniczy ze względu na głęboką orkę oraz po-
stępującą erozję stokową gleby, stanowisko jest bowiem zlokalizowane na stoku 
rozległego wyniesienia. W 2000 r. przebadano około 2,50 ara osady, odkrywając 
obiekty osadnicze. Znaleziono kilka tysięcy fragmentów ceramiki naczyniowej 
i około 1000 wyrobów krzemiennych wykonanych głównie z krzemienia narzuto-
wego, ale także ze świeciechowskiego, czekoladowego i wołyńskiego. Znaleziono 
także wyroby kamienne: siekierki, toporki, żarna, rozcieracze i płyty szlifierskie.

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

•	 cmentarzysko szkieletowe kultury lubelsko-wołyńskiej, faza klasyczna 
(neolit, 4000-3800 cal. BC)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 16 do 23 sierp-
nia przez Andrzeja Bronickiego (autor sprawozdania, Muzeum Chełmskie  
w Chełmie). Finansowane przez WKZ. Drugi sezon badań. Przebadano po-
wierzchnię 150 m².

Badania przyniosły wynik negatywny. Granicę północną stanowiska uchwy-
cono w roku 1998. Obiektów nieruchomych nie stwierdzono. Znaleziono jedynie 
12 zabytków i nieco węgli drzewnych. Stanowisko należy uznać za rozpoznane.

Materiały i dokumentację z badań złożono w Muzeum Chełmskim w Chełmie.
Badania nie będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)
osada kultury lendzielskiej (neolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 19 lipca do 29 
sierpnia przez mgr Annę Tyniec-Kępińką (autorka sprawozdania, Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Małopolskiego WKZ. Trzeci 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 375,60 m².

KIETLICE, st. 14,  
gm. Głubczyce, woj. opolskie, 
AZP 98-36/72

KOLONIA KRASNE,  
st. 16, gm. Wojsławice,  
woj. lubelskie, AZP 83-91/92

Konarzewo, st. 5, gm. Dopiewo, 
woj. wielkopolskie

Kotórz Mały, st. 13, gm. Turawa, 
woj. opolskie, AZP 88-38/13

Kowalewice, st. 6-7,  
gm. Parzęczew, woj. łódzkie

Kraków-Bieżanów, st. 30, 
gm. loco, woj. małopolskie, 
AZP 103-57/41

KRAKÓW-GÓRKA 
NARODOWA, st. 9, gm. 
Krowodrza, woj. małopolskie, 
AZP 101-56/111
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W roku 2000 odkryto łącznie 15 obiektów archeologicznych: pozostałości 
palenisk, jam gospodarczych i odpadkowych oraz słupów związanych z jednym 
naziemnym budynkiem mieszkalnym (którego część zasadniczą odkryto w 1999 
r.). W obiektach i warstwach znaleziono łącznie 1536 fragmentów naczyń gli-
nianych, paciorek gliniany, 2 ułamki przedmiotów glinianych, 15 przedmiotów 
kamiennych (podkładek, rozcieraczy itp.), 15 wyrobów z obsydianu, 465 wyro-
bów i domniemanych wyrobów krzemiennych. W obiektach archeologicznych 
odkryto także ułamki kości zwierzęcych i grudki polepy.

Obiekty archeologiczne na stanowisku Kraków-Górka Narodowa 9 są zwią-
zane z neolitycznymi osadami kultury ceramiki wstęgowej rytej (12 obiektów) 
oraz kultury lendzielskiej (3 obiekty). Obiekty archeologiczne były zgrupowane 
w wykopie obejmującym ary 1105 ćw. A, 1005 ćw. A-C, 905 ćw. A, C, część ćw. B 
i D, 805 ćw. A, C. Były to pozostałości rozległej glinianki zapewne przy obiekcie 
mieszkalnym (na podstawie jej lokalizacji w stosunku do znanych już obiektów 
mieszkalnych można zakładać, że w rejonie nieobjętym jeszcze pracami arche-
ologicznymi znajduje się kolejny słupowy obiekt mieszkalny) oraz sekwencja jam 
odpadkowych o bardzo bogatych inwentarzach ruchomych związanych z kulturą 
ceramiki wstęgowej rytej. W obrębie położonego w północnej części stanowiska 
wykopu, na arach 604 ćw. C, D, 605 ćw. C, D, 606 ćw. C, D, 607 ćw. C, D, odkryto 
pozostałości jednego tylko obiektu kultury lendzielskiej. Maksymalna głębokość 
odkrywek archeologicznych w bieżącym roku wynosiła 220 cm (w eksploro-
wanych obiektach nr 59 i nr 60). Większość odkrytych obiektów było wkopana 
w lessowy calec do głębokości 100-150 cm. Okrywa glebowa (poza obiektami 
archeologicznymi) składała się z warstwy humusu współczesnego (miejsca-
mi do głębokości 70-80 cm od obecnego poziomu gruntu) nakrywającego żół-
ty lessopochodny calec (szczegółowe badania gleboznawcze przeprowadzono  
w 1998 r.).

Odkryte pozostałości kultur (ceramiki wstęgowej rytej i lendzielskiej) świad-
czą o istnieniu w tym miejscu niewielkich obszarowo, ale bogatych osad tych 
kultur neolitycznych. Wyniki tegorocznych badań dostarczyły nowych danych 
dotyczących rozplanowania osad, zajęć gospodarczych, kontaktów interregio-
nalnych oraz sztuki twórców tych kultur. Teren przebadany w bieżącym roku 
to kolejna część centrum neolitycznego kompleksu niewielkich osad. Ponadto 
udało się, z dużym prawdopodobieństwem, określić północną granicę zwartego 
zasięgu osady. Zachodnia część jej terenu pozostaje w dalszym ciągu nieprzeba-
dana i wymaga dalszych systematycznych badań wykopaliskowych.

Materiały i dokumentację z badań złożono w Muzeum Archeologicznym 
w Krakowie.

Badania będą kontynuowane.

•	 obozowisko kultury ceramiki sznurowej (starsza faza lub późna faza 
cyklu lendzielsko-polgarskiego lub kultura ceramiki promienistej -  
późny neolit)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 13 do 24 lipca 
przez mgr. Piotra Olejarczyka, mgr Barbarę Drobniewicz (autorka sprawozda-
nia), mgr. Ryszarda Naglika i doc. dr. Sławomira Kadrowa (Krakowski Zespół 
do Badań Autostrad s.c.). Finansowane przez Krakowski Zespół do Badań Au-
tostrad s.c. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 8,62 m².

Stanowisko odkryte wiosną 2000 r. przez Joannę i Wojciecha Machowskich, 
podczas wykonywanych nadzorów archeologicznych na zlecenie Krakowskiego 
Zespołu do Badań Autostrad, w trakcie budowy autostrady A4 na odcinku ul. 
Kąpielowa-węzeł wielicki (południowa obwodnica Krakowa).

Stanowisko jest położone na piaskach w dorzeczu górnej Wisły w obrębie 
przykarpackiego fragmentu Kotliny Sandomierskiej, Działach Niepołomicko-
Bielczańskich na lewym zboczu doliny Malinówki, dopływu Serafy (Srawki). 

KRAKÓW-KOSOCICE,  
st. 17, gm. Kraków,  
woj. małopolskie, AZP 104-
57/200
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Stanowisko rozciąga się na łagodnym, wylesionym stoku o ekspozycji wschod-
niej. Koncentracje artefaktów występują na skłonie około 2 i 4 m poniżej oraz 
w odległości 20 i 40 m od krawędzi wierzchowiny, która ma bezpośrednio nad 
stanowiskiem wysokość 271 m n.p.m. Założono 17 wykopów o łącznej po-
wierzchni 8,62 ara. Eksplorację prowadzono 10-centymetrowymi warstwami 
mechanicznymi do poziomu archeologicznie jałowego. Wszystkie znaleziska 
zostały zlokalizowane trójwymiarowo, a w miejscach większego nagromadze-
nia artefaktów osady były przesiewane na sitach.

Artefakty na całościowo wyeksplorowanym stanowisku znajdowano wy-
łącznie w osadach deluwialnych do głębokości około 80 cm w profilu (wraz 
z humusem). Tworzą one dwie koncentracje.

Odkryto łącznie 595 zabytków kamiennych. Koncentracja I zajmowała 
obszar o powierzchni około 20 m² w północnej części stanowiska. Znalezione 
tu 93 artefakty (m.in.17 odłupni i rdzeni, 48 odłupków i wiórów, 16 narzędzi) 
zalegały in situ, na głębokości 5-20 cm od poziomu zdjęcia humusu. Na pozio-
mie odsłonięcia podjęto fragment ceramiki. Koncentracja II była zlokalizowana 
około 40 m na północny wschód od koncentracji I. Natrafiano tu na nieregu-
larne zaciemnienia naruszające pierwotny układ deluwiów i będące prawdopo-
dobnie śladami po korzeniach. W ich obrębie oraz w ich bezpośrednim sąsiedz-
twie odkryto 483 kamienne artefakty (m.in. 40 obłupni i rdzeni, 247 odłupków 
i wiórów, 168 narzędzi) zalegające do głębokości 60 cm od poziomu zdjęcia hu-
musu. Rozciągały się one w trzech zgrupowaniach, w pasie o długości około 30 
m i szerokości 5-6 m (około 101 m.2). Ponadto znaleziono 17 drobnych i bardzo 
drobnych fragmentów ceramiki. Lokalizacja artefaktów wskazuje, że depozycja 
artefaktów wiązała się z morfologią terenu i następowała w miejscu spadku siły 
transportowej. Ich maksymalna liczba występowała w osi niecki denudacyjnej. 
Pierwotne miejsca zalegania artefaktów koncentracji II to wyższa partia stoku 
i wierzchowina na zachód od obecnej lokalizacji. Osady, wraz z artefaktami, 
zmywane w górnej części łagodnych stoków były transportowane w dół niecką 
denudacyjną i akumulowane na spłaszczeniach w jej obrębie, gdzie tworzyły się 
wtórne nagromadzenia znalezisk.

Poza obu koncentracjami podjęto z powierzchni 19 artefaktów krzemien-
nych i 11 fragmentów ceramiki. Ponadto zebrano kilkadziesiąt naturalnych od-
padków (odprysków) i niewielkich konkrecji krzemiennych.

Wśród kilkuset artefaktów dominują znaleziska krzemienne, a kwarcytowe 
i kwarcowe występują incydentalnie.

Materiały i dokumentację z badań złożono w Muzeum Archeologicznym 
w Krakowie.

Wyniki badań opublikowano w „Raporcie 2000”, s. 296-300.
Badania nie będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

kopalnia krzemienia kultury amfor kulistych (neolit)•	
pozostałości eksploatacji wapienia- lata międzywojenne XX w.•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od czerwca do sierp-
nia przez mgr. Witolda Migala (autor sprawozdania) i mgr. Wojciecha Borkow-
skiego (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie). Drugi sezon badań 
w rejonie tzw. Wielkich Komór. Przebadano powierzchnię około 1,50 ara

Badania prowadzone w sezonie 2000 miały ścisły związek z zabezpiecze-
niami stropu w tzw. Wielkich Komorach. Jest to system wyrobisk powstałych 
w okresie międzywojennym, a utworzonych przez chłopów rabunkowo eksplo-
atujących wapień z zabytkowych kopalń krzemienia.

Kraków-Nowa Huta-Cło,  
st. 65, woj. małopolskie,  
AZP 102-58/7

KRZEMIONKI, st. 1,  
gm. Bodzechów,  
woj. świętokrzyskie, AZP 85-
69/VII
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Na skutek wybierania płyt wapiennych znajdujących się bezpośrednio nad 
stropem wyrobisk neolitycznych powiększano wysokość tych wyrobisk, co 
groziło zarwaniem pewnych partii podziemi. Zadecydowano o zastosowaniu 
w podziemiach podpór stalowych, które miały stanąć w wybranych miejscach.

Prace w tym rejonie miały na celu:
– stwierdzenie jaka część wypełniska neolitycznego w tym rejonie nie zo-

stała zniszczona przez wydobywających wapień,
– określenie typowych współczesnych pozostałości poprodukcyjnych 

(struktur gruzowych),
– zrekonstruowanie sposobu organizacji pracy przez górników współcze-

snych,
– odsłonięcie i zabezpieczenie struktur neolitycznych nienaruszonych 

współcześnie.
Dla realizacji tego celu prace prowadzono w dwóch miejscach, w tak zwanej 

komorze I i komorze II. Prace w komorze II polegały na uzyskiwaniu poprzecz-
nych profili hałdy znajdującej się w wyrobisku. Następnie zdejmowano leżący 
na gruzie neolitycznym gruz współczesny. Kolejną czynnością było plastycz-
ne oczyszczenie struktur neolitycznych tak, aby uzyskać ich czytelny wygląd  
od góry.

W ten sposób przebadano 4 neolityczne korytarze komunikacyjne, wy-
dzielono fronty robót górników neolitycznych i podziemne granice eksplo-
atacji z poszczególnych kopalń. Nie mniej istotne okazały się obserwacje 
górnictwa współczesnego. Okazało się, wbrew wcześniejszym oczekiwa-
niom, że międzywojenni górnicy nie zajmowali się eksploatacją neolitycznej 
hałdy w takiej mierze, jak sądzono dotychczas. Ich celem było uzyskiwanie 
dużych płyt wapiennych znajdujących się w stropie chodników neolitycz-
nych. Struktury neolityczne utworzone z gruzu niszczono jedynie w celu 
utworzenia większych wolnych od gruzu przestrzeni roboczych związanych  
z przeładunkiem.

Podczas wykopalisk uzyskano rogowe i kamienne narzędzia górnicze po-
chodzące z okresu neolitu, a także interesujący zbiór przedwojennych narzędzi 
i wyposażenia pracujących tu ludzi (lampka naftowa, kliny żelazne, butelki).

W komorze I, która prawie bezpośrednio styka się z trasą turystyczną, tak-
że przeprowadzono badania w ten sposób. Po usunięciu gruzu przystąpiono do 
oczyszczania struktur neolitycznych. Na jednej z płyt ułożonych przez górni-
ków neolitycznych zaobserwowano wielokierunkowy układ linii wykonanych 
węglem. W tym rejonie podobne układy linii już wcześniej zaobserwowano na 
ociosie. W tym przypadku postanowiono pozostawić wspomnianą płytę in situ 
aby umożliwić dyskusję o ewentualności, że mógłby to być kolejny znany nam 
rysunek z podziemi krzemionkowskich

Prace prowadzono także w innym rejonie przyległym do trasy turystycznej. 
Wykonano tam kilkumetrowej długości przekop okalający od północy frag-
ment podziemi zniszczony przed wojną w celu oszacowania stanu tej części 
podziemi. Okazało się, że stan podziemi jest zadowalający i nie ma potrzeby 
prowadzenia dalej tego korytarza, dlatego prace przerwano.

Na powierzchni prace prowadzono w rejonie kopalni 12 (815). Miały one 
na celu oczyszczenie rejonu szybu z poszycia oraz wierzchniej warstwy ściółki 
i humusu. W trakcie tych prac starano się nie pozyskiwać materiału zabytko-
wego i nie miały one charakteru eksploracji, a raczej czyszczenia powierzchni 
do celów ekspozycyjnych. Wykonano dokładny plan warstwicowy oczyszczonej 
w ten sposób hałdy kopalni.

Materiały i dokumentacja z badań jest przechowywana w Państwowym 
Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.
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patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)
osada kultury łużyckiej•	
Stanowisko jest położone na N i NE łagodnych stokach rozległego cypla, 

o glebie typu „czarna ziemia”, wykształcona na podłożu ciężkiej morenowej gli-
ny. Zostało ono odkryte w kwietniu 2000 r. podczas badań powierzchniowo-
sondażowych prowadzonych przez Centrum Badań Archeologicznych Funda-
cji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w związku z planowaną 
budową autostrady Al. Na ich podstawie całkowitą powierzchnię stanowiska 
oszacowano na 9,50 ha. Bezpośrednio zagrożone budową autostrady jest 4,30 
ha. Pas kolizji przebiega z północno-zachodniej na południowo-wschodnią 
przez południowo-zachodnią część stanowiska. Archeologiczne badania ra-
townicze na tym stanowisku rozpoczęto w 2000 r. Prowadził je Zespół ds. Ra-
townictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Pozna-
niu. Pracami bezpośrednio na stanowisku kierowała mgr Joanna Pyzel (autorka 
sprawozdania).

Wyniki badań opublikowano w „Raporcie 2001-2002”, s. 154-155.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 stanowisko grobowe (kurhanowe?) kultury ceramiki sznurowej- neolit 
schyłkowy/ wczesny okres epoki brązu

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 23 do 31 sierpnia 
przez Andrzeja Bronickiego (autor sprawozdania, Muzeum Chełmskie w Cheł-
mie). Finansowane przez WKZ w Lublinie. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 137,50 m².

Stanowisko piaskowe, kopce kurhanów prawie zupełnie zniwelowane 
w wyniku prac polowych. Warstwa humusu współczesnego i piaskowy calec 
z orsztynowym żyłkowaniem, w który wkopano groby (dwa lub trzy) plus dwie 
jamy. Odkryto szkielet ułożony na boku w orientacji zachód-wschód (z głową 
na zachód) bez wyposażenia oraz liczne wyposażenie: grociki krzemienne, na-
rzędzia kamienne (topór, fragment topora, płytka szlifierska), narzędzia krze-
mienne oraz ułamki naczyń w grobach nr 2 i nr 3, które mogą stanowić jedno 
założenie (grób niszowy).

Materiały i dokumentacja z badań jest przechowywana w Muzeum Chełm-
skim w Chełmie

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicz-
nych” lub APS.

Badania będą kontynuowane.

•	 grób kultury ceramiki sznurowej (schyłkowy neolit – wczesny brąz)
Badania prowadzone przez mgr. Tadeusza Łaszkiewicza (Muzeum w Międzyrze-

czu). Finansowane przez Lubuskiego WKZ w Zielonej Górze. Pierwszy sezon badań.

Lisewo, st. 26, woj, kujawsko-
pomorskie, AZP 34-44/121

Ludwinowo, st. 3,  
gm. Włocławek,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 49-47

LUDWINOWO, st. 7,  
gm. Włocławek,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP- 49-47/58

Mamień, st. 3, gm. Parzęczew, 
woj. łódzkie, AZP 62-50

Markowice, st. 26, 
gm. Kleszczewo,  
woj. wielkopolskie

MAZIARNIA, st. 17,  
gm. Żmudź, woj. lubelskie, 
AZP 83-91/93

MIĘDZYRZECZ, st. 106, 
gm loco woj. lubuskie, 
AZP 51-15/123
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Stanowisko odkryto przypadkowo na podwórzu posesji mieszkalnej na 
wschodnim krańcu zwartej zabudowy miasta, w pobliżu łagodnej krawędzi do-
liny Obry. W wyniku porządkowych prac ziemnych uszkodzono grób szkiele-
towy kultury ceramiki sznurowej ze schyłkowego neolitu lub początku epoki 
brązu. W wyniku otrzymanego zgłoszenia przeprowadzono niezwłocznie nie-
wielkie, interwencyjne prace polegające na odsłonięciu oraz wyeksplorowaniu 
niezniszczonego fragmentu jamy grobowej i zalegającej in situ części pochówku 
wraz z inwentarzem grobowym. Odzyskano również zniszczoną część szkieletu 
wraz z inwentarzem. Stwierdzono, że szkielet był ułożony w charakterystycznej 
pozycji na boku, z podkurczonymi nogami. Klasyfikacja kulturowa grobu zosta-
ła potwierdzona przez wyposażenie składające się z dwóch naczyń zdobionych 
ornamentem wykonanym przez odciski sznura.

Z powodu unikalnego charakteru znaleziska zdecydowano o wykonaniu 
sondażowego rozpoznania terenu wokół znaleziska. Przeprowadzone w ra-
mach trzech sondaży o łącznej powierzchni 32 m² wykopaliska o zakresie silnie 
ograniczonym przez sąsiadującą zabudowę i niewielkie rozmiary podwórza po-
sesji przyniosły wynik negatywny, będący zarazem odpowiedzią na postawione 
pytanie: w bezpośrednim otoczeniu grobu raczej nie było innych pochówków.

Wykonano również ekspertyzę antropologiczną szkieletu (dr Marta Krenz-
Niedbała, Instytut Antropologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu): mężczyzna, wiek 22-25 lat.

Dokumentacja znaleziska i badań oraz materiały zabytkowe znajdują się 
w Muzeum w Międzyrzeczu.

Badania zostały zakończone.

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 osada z okresu neolitu
osadnictwo kultury trzcinieckiej z wczesnej epoki brązu•	
ślad osadniczy z okresu średniowiecza i nowożytności•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 2 do 11 paździer-
nika, przez mgr. Witolda Migala (Pracownia Usług Graficznych). Finansowane 
przez Mazowieckiego WKZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
296 m².

Podczas inspekcji konserwatorskiej 12 września 2000 r. stwierdzono nisz-
czenie stanowiska spowodowane intensywnymi pracami rolnymi. W związku 
z tym zdecydowano o przeprowadzeniu badań ratowniczych.

Eksplorację prowadzono warstwami mechanicznymi o grubości 3-4 cm. 
Pod humusem (piaszczysta ziemia orna o grubości 20-30 cm) zalegał calec 
w postaci jasnożółtego piasku. W otwartych wykopach zlokalizowano 53 obiek-
ty zachowane na poziomie stropu calca. Obiekty to nieregularne lub w więk-
szości zbliżone do owalu jamy o wypełnisku w postaci brunatnoszarej lub bru-
natnoczarnej ziemi. W profilu jamy rysowały się jako niecki o zaokrąglonych 
dnach.

Znaleziono 1156 fragmentów ceramiki starożytnej, 16 krzemieni, 3 frag-
menty obrobionych kamieni i 5 fragmentów kości.

Eksploracja potwierdziła stałe niszczenie stanowiska przez orkę. Przy dalej 
postępującej degradacji dojść może do całkowitego zniszczenia centralnej czę-
ści stanowiska położonej na wierzchołku łagodnego wzniesienia.

Niezbędne wydaje się przebadanie części centralnej stanowiska na obsza-
rze około 10 arów, gdzie odkryto wiele obiektów dających się powiązać z wcze-
sną epoką brązu – kulturą trzciniecką.

Materiały i dokumentacja z badań jest przechowywana w WUOZ w Ostrołęce.
Badania będą kontynuowane.

Nowy Dwór, st. 7, gm. Peplin, 
woj. pomorskie

OBIERWIA-SMOLIŃSKA, 
st. 10, gm. Lelis,  
woj. mazowieckie,  
AZP 37-70/52
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•	 ślad osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Witol-

da Migala (autor sprawozdania, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Pol-
skich). Finansowane przez Polski Koncern Naftowy „Orlen” SA. Przebadano 
powierzchnię 680 m².

Badania były podyktowane pracami związanymi z budową rurociągu pa-
liwowego, którego trasa koliduje ze stanowiskiem. Wytyczono 13 wykopów 
o wymiarach 10 m (północ-południe) x 8 m (wschód-zachód). Zlokalizowano 
6 obiektów. Wszystkie obiekty to współczesne wkopy. Stanowisko całkowicie 
zniszczone przez erozję i uprawę ziemi.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Państwowym Mu-
zeum Archeologicznym w Warszawie.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: paleolit

•	 grobowiec megalityczny, założenie kultowe?
Badania o charakterze ratowniczo–sondażowym, przeprowadzone na do-

mniemanym owalnym kurhanie położonym w lesie nad jez. Tyrkło pod kie-
runkiem Jerzego Marka Łapo (autor sprawozdania, Muzeum Kultury Ludowej 
w Węgorzewie). Finansowane przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie 
i Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. Św. Franciszka z Asyżu z siedzibą 
w Ubliku. Przebadano powierzchnię 33,75 m².

Stanowisko było niszczone w trakcie ścinki drzew. Istniało domniemanie, 
że jest to kurhan z wczesnej epoki żelaza. Wykopy założono w obrąbie ćwiartek 
NE i SW, ich wymiary były uzależnione od rosnącego drzewostanu.

Podczas prac wykopaliskowych odsłonięto pojedynczy bruk zbudowany 
z kamieni o średnicach 10-40 cm. Zwarty nasyp kamienny, zorientowany dłuż-
szą osią wzdłuż linii N-E, miał wymiary około 15,50 m (w ćwiartkach NE i SW 
odsłonięto go na długości 7 m) x 2 m. Kamienie zalegały w stropie warstwy 
żółto-szarego piasku z bardzo drobnymi węgielkami drzewnymi. Warstwa ta, 
zalegająca na piaszczystym calcu, w obrębie kulminacji miała miąższość 30 cm. 
Kończyła się w odległości 6-7 m od osi nasypu. Ani w obrębie płaszcza kamien-
nego, ani też w warstwie szarego piasku nie odkryto żadnych zabytków

Zakres przeprowadzonych badań nie pozwala na jednoznaczne określenie 
funkcji obiektu, wykluczać należy jednak funkcję obronną (w ramach systemu 
wałów wokół pobliskiego krzyżackiego grodziska) oraz graniczną. Najprawdo-
podobniej jest to założenie związane ze sferą sacrum – grobowiec z pochów-
kiem w części pomocnej założenia lub miejsce kultu.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studia Angerburgica”, t. V.
Badania powinny być kontynuowane.

•	 osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (wczesny neolit)
osada z okresu wpływów rzymskich•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 11 lipca do 9 
sierpnia przez Piotra Miturę (autor sprawozdania, Muzeum Okręgowe w Rze-
szowie). Finansowane przez WKZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzch-
nię 6 arów.

Stanowisko znajduje się na północnej krawędzi Pogórza Strzyżowskiego. 
Zajmuje wybitny cypel znajdujący się w widłach rzeki Bystrzycy i niewielkiego 
bezimiennego potoku. Teren stanowiska obejmuje powierzchnię około 13 ha. 
Prace wykopaliskowe były prowadzone w latach 1999 i 2000 i koncentrowały się 
w części północno-zachodniej stanowiska. Badania mają charakter ratowniczy, 

OJCÓW, st. 4, gm. Gostynin, 
woj. mazowieckie

Ojców, Jaskinia Łokietka,  
st. 24, woj. małopolskie,  
AZP 99-55/22 

OKARTOWO, st. 3, gm. 
Orzysz, woj. warmińsko-
mazurskie, AZP 23-74

OLCHOWA, st. 20,  
gm. Iwierzyce,  
woj. podkarpackie,  
AZP 103-74/105
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spowodowany niszczeniem stanowiska przez głęboką orkę i erozję gleby. Tego 
potwierdzeniem mogą być regularne powierzchniowe penetracje, które ujaw-
niły około 120 obiektów różnej wielkości z różnych okresów, czytelnych jako 
ciemne plamy na tle jaśniejszej gleby. Łącznie w trakcie badań wykopaliskowych 
przebadano powierzchnię 600 m2, odkrywając 40 obiektów (nr ciągła, łącznie 
z sezonem 1999 r.) oraz liczne dołki posłupowe, przy czym nie numerowano 
dołków posłupowych występujących w częściach spągowych obiektów. Mate-
riał pochodzi z wczesnego neolitu – kultury ceramiki wstęgowej rytej i okresu 
wpływów rzymskich.

Do kultury ceramiki wstęgowej rytej, na podstawie materiału ruchomego, 
zaliczono obiekty 12, 14-16, 26A, 27, 29, 33, 39 i 41 oraz pozostałości dołków 
posłupowych tworzących prawdopodobnie zarysy trzech domów posłupowych, 
których ślady po słupach są bardzo słabo zachowane. Miąższość ich waha się 
od 2-3 cm do 15 cm. Część z nich ze względu na niewielką miąższość była tylko 
zadokumentowana w rzucie poziomym.

Z obiektów nieruchomych na większą uwagę zasługują pozostałości jam 
glinianek dostarczających materiału do wylepiania ścian budynków. Występują 
także obiekty mające kształt zbliżony do prostokąta, a pełniące pierwotnie funk-
cję piwnicy lub półziemianki. Na podstawie wstępnych ustaleń, tzw. stratygrafii 
horyzontalnej usytuowania obiektów oraz materiału ceramicznego, ustalono, 
że w przebadanej części stanowiska wystąpiły pozostałości osiedli z III faz chro-
nologicznych. Najstarsze są związane z końcem fazy nutowej III i początkiem 
fazy żeliezowskiej I. Środkowy etap zasiedlenia tej części stanowiska jest zwią-
zany z fazą żeliezowską IIa, a końcowy etap wyznaczają materiały, które można 
datować na koniec fazy żeliezowskiej IIa i początek Ilb?. Powyższe ustalenia są 
wstępne i dopiero po przeprowadzeniu szczegółowej analizy materiału będzie 
można je uściślić.

Z osadnictwem z okresu wpływów rzymskich należy wiązać obiekty 9/10, 
13, 19, 22, 24-26, 30-32, 34, 36-38, 40. W zdecydowanej większości są to obiekty 
zawierające stosunkowo niewielką ilość materiału ceramicznego. Obok obiek-
tów o dużych rozmiarach, 9/10 pełniących funkcje mieszkalną bądź gospodar-
czą występują jamy 26, 34 w rzucie pionowym zbliżone do kształtu trapezo-
wego pełniące prawdopodobnie funkcję piwnic oraz pozostałości budynków 
o charakterze słupowym. Włączonych do kultury przeworskiej na podstawie 
występującego w wypełnisku niektórych z dołków posłupowych materiału ru-
chomego pochodzącego z tego okresu oraz charakteru ich zabarwienia, różnią-
cych się bardzo wyraźnie od dołków posłupowych tworzących zarysy domów 
kultury ceramiki wstęgowej rytej. Na podstawie fragmentów ceramiki oraz za-
bytków wydzielonych rozpoznaną część osiedla należy datować na fazę Cla.

Ze względu na bardzo dużą wartość naukową stanowiska oraz jego nisz-
czenie przez głęboką orkę i erozję przewidywana jest kontynuacja badań. Ich 
celem będzie rozpoznanie jak największej powierzchni stanowiska.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Okręgowym 
w Rzeszowie.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Sprawozdaniach z badań wykopali-
skowych w 2000 i 2002 roku na st. 20 w Olchowej, gm. Iwierzyce”, Podkarpacka 
Teka Konserwatorska.

•	 osada kultury lendzielskiej (neolit)
Archeologiczne badania sondażowe i wykopaliskowe, przeprowadzone 

w sierpniu pod kierownictwem dr. Jana Burdukiewicza (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego).

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 107-122 oraz 
„Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. XLIII, s. 95-118..

OWSISZCZE, st. 36,  
gm. Krzyżanowice,  
woj. śląskie, AZP 104-40/110
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•	 osada kultury lendzielskiej (neolit)
Archeologiczne badania sondażowe i wykopaliskowe, przeprowadzone 

w sierpniu pod kierownictwem dr. Jana Burdukiewicza (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego).

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 123-127.

•	 cmentarzysko megalityczne kultury pucharów lejkowatych
transzeje z I wojny światowej•	

Ratownicze badania prowadzili Marek Florek z WUOZ w Kielcach, Dele-
gaturze w Sandomierzu (autor sprawozdania), i Barbara Bargieł z Katedry Ar-
cheologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy współpracy 
Anny Zakościelnej. Finansowane przez Katedrę Archeologii Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, WKZ w Kielcach i Urząd Miasta i Gminy 
w Zawichoście. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 320,50 m2 (łącz-
nie w ciągu sezonów 1999-2000 – 501 m2, w tym 463 m2 w centralnej części  
cmentarzyska).

Badania stanowiły kontynuację prac z 1999 r. Ich celem było pełne rozpo-
znanie budowli słupowej odsłoniętej częściowo w roku poprzednim oraz partii 
stanowiska przylegającej od północy i południa.

Najciekawszym z obiektów odkrytych w latach 1999-2000 jest tzw. duża 
budowla słupowa (megadendron) o długości około 30 m i szerokości 3-6 m z 7 
grobami wewnątrz. Bezpośrednio na południe od niej rozpoznano częściowo 
kolejny duży obiekt składający się ze słupowego budynku na planie zbliżonym 
do kwadratu, 3 grobów konstrukcji kamiennej, w tym jednego zbiorowego za-
wierającego pochówek dwóch kobiet i dziecka (obiekty 16, 17, 19) oraz ograni-
czającego je od zachodu półksiężycowatego rowu. Ponadto odkryto niewielki 
odcinek drugiego półksiężycowatego rowu, kolejny grób szkieletowy, jak się 
wydaje niezwiązany z żadnym dużym obiektem grobowym typu megalityczne-
go, a także kilka jam, prawdopodobnie nowożytnych i system transzei z I wojny 
światowej.

Zabytki z badań złożono w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, doku-
mentację w Delegaturze WUOZ w Sandomierzu.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Archeologii Polski Środkowow-
schodniej”, t. 6, 2001, s. 14-21.

Badania będą kontynuowane.

•	 osada kultury pucharów lejkowatych
osada kultury amfor kulistych•	
osadnictwo kultury unietyckiej•	
osadnictwo kultury łużyckiej (III-IV okres epoki brązu)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone na trasie auto-
strady A4 od marca do sierpnia pod kierunkiem mgr. Witolda Wańka i mgr.  
W. Nowaczyka (Instytut Archeologii Etnologii PAN we Wrocławiu). Finanso-
wane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Przebadano powierzch-
nię około 1000 arów.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2000”, s. 218-233.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: wczesna i starsza epoka brązu

OWSISZCZE, st. 37,  
gm. Krzyżanowice,  
woj. śląskie

PAWŁÓW, st. 3,  
gm. Zawichost,  
woj. świętokrzyskie,  
AZP 86-73/319

PISKORZÓWEK, st. 11,  
gm. Domaniów,  
woj. dolnośląskie

Piskorzówek, st. 14,  
gm. Domaniów,  
woj. dolnośląskie 

Podlotów, st. 2,  
gm. Łaszczów, woj. lubelskie, 
AZP 93-92/3
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•	 osada kultury pucharów lejkowatych
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone na zlecenie WKZ 

w Opolu od 2 do 30 czerwca pod kierunkiem mgr Barbary Jarosz i mgr Ewy 
Matuszczyk-Rychlik (Muzeum Śląska Opolskiego). Finansowane przez WKZ. 
Drugi sezon badań.

Stanowisko jest zlokalizowane na wysokiej terasie doliny, zagrożone nie-
kontrolowaną eksploatacją kruszywa. W roku badań właściciel pola zdjął war-
stwę orną z obszaru stanowiska, odsłaniając obiekty osadnicze. W 2000 roku 
przebadano około 2 arów, odkrywając 7 obiektów. Znaleziono liczne fragmenty 
naczyń glinianych, zabytki krzemienne, przęśliki, toporek i siekierkę kamienną, 
ponadto kości zwierzęce oraz grudy polepy konstrukcyjnej. W jednym obiekcie 
odkryto szkielet ludzki. 

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 146-152

•	 osadnictwo kultury amfor kulistych 
osadnictwo z interstadium neolitu i brązu •	
osadnictwo kultury łużyckiej•	
cmentarz nowożytny•	

Badania prowadzone przez Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocła-
wiu pod kierunkiem mgr. Marcina Woźniaka, przy współpracy mgr. Jarosława 
Kozłowskiego. Finansowanie przez Kujawsko-Pomorskiego WKZ.

Stanowisko zniszczone w około 80%, zlokalizowane na niewielkim wzgórzu 
zbudowanym z piasków intensywnie pozyskiwanych przez okolicznych miesz-
kańców, dodatkowo wykorzystywane jako wysypisko śmieci.

Badania ratownicze ograniczyły się do zadokumentowania obiektów arche-
ologicznych, widocznych w profilu odsłoniętym w trakcie wydobywania pia-
sku oraz eksploracji w ramach 6 wykopów sondażowych o łącznej powierzchni 
90 m2.

Odkryto jamy osadnicze kultury amfor kulistych, pozyskując m.in. liczne 
zabytki krzemienne i fragment kamiennego topora. Trzy obiekty powiązano 
z kolejną fazą zasiedlenia – interstadium neolitu i brązu. Znaleziska łączone 
z kulturą łużycką to przede wszystkim pozostałości pracowni brązowniczej, 
gdzie odkryto m.in. fragment form odlewniczych, ozdoby z brązu i brązowy 
tłoczek puncę.

W trakcie badań zarejestrowano także cmentarzysko szkieletowe, nowo-
żytne wiązane z potwierdzonym w źródłach historycznych cmentarzem cho-
lerycznym.

Dokumentacja i zbiory znajdują się w Muzeum im. Jana Kasprowicza 
w Inowrocławiu. 

Badania będą kontynuowane.

patrz: neolit

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

POLSKA CEREKIEW, st. 2, 
gm. loco, woj. opolskie,  
AZP 99-39/20

PRZYBYSŁAW, st. l,  
gm. Dąbrowa Biskupia,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 45-42/207

Przybysław, st. l,  
gm. Dąbrowa Biskupia,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 45-42/207

Radawa, st. 8, gm. Wiązownica, 
woj. podkarpackie,  
AZP 101-84/11

Rogowo, st. 23, gm. Lubicz. 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 38-45/107
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patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej (neolit)
osada kultury trzcinieckiej•	
osada kultury łużyckiej•	
osada kultury przeworskiej•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	
osada z okresu późnego średniowiecza i nowożytności•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 8 kwietnia do 20 
maja pod kierunkiem R. Pietrzaka, T. Hoppel, A. Zarzyckiej (Fundacja Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez Agencję 
Budowy i Eksploatacji Autostrad.

•	 osada kultury malickiej (neolit)
osada grupy tarnobrzeskiej•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od sierpnia do wrze-
śnia przez Piotra Miturę (autor sprawozdania, Muzeum Okręgowe w Rzeszo-
wie). Finansowane przez MRE-METRO Real Estate Management sp. z o.o.

Wielokulturowe stanowisko 54 w Rzeszowie zostało odkryte w 1979 r. 
w trakcie badań AZP przeprowadzonych przez K. Moskwę i F. Lesiaka. Znaj-
duje się w południowo-wschodniej części miasta na pograniczu dwóch dziel-
nic: Wilkowyja i Słocina. Zajmuje środkową i dolną część łagodnego stoku 
oraz wąską 10-15-metrowa terasę nadzalewową niewielkiej rzeki Młynówki, 
której obecne koryto znajduje się w odległości 150 m od południowe granicy  
stanowiska.

Prace przeprowadzono na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w związku z przeznaczeniem tego terenu pod inwestycje. Badania pro-
wadzono w dwóch etapach: badania sondażowe – o łącznej powierzchni 504 
m2, które doprowadziły do powiększenia zasięgu stanowiska o około 1,50 ha 
oraz odkrycia interesujących materiałów kultury malickiej i grupy tarnobrze-
skiej; badania szerokopłaszczyznowe – o łącznej powierzchni 3600 m2 połu-
dniowo-wschodniej, najlepiej zachowanej części stanowiska. W ich wyniku od-
kryto łącznie 95 obiektów oraz 87 dołków posłupowych, z czego na podstawie 
analizy ceramiki do kultury malickiej zaliczono 13 obiektów (nr 5/6, 7, 12-15, 
20, 22-24, 26, 28, 29), a 21 (nr 34-37, 39, 43-45, 48, 51, 55, 56, 61, 63, 64, 82, 
84, 86, 89, 93-95) przypisano grupie tarnobrzeskiej. Wzajemnie wykluczające 
się występowanie obiektów oraz materiałów kultury malickiej i grupy tarno-
brzeskiej pozwoliło na włączenie do analizy przestrzennej obiektów i dołków 
posłupowych pozbawionych materiałów ruchomych. W ich wyniku odkry-
to bardzo interesujące rozkłady obiektów. W części osiedla kultury malickiej 
większość obiektów i dołków posłupowych wystąpiła w 2 niezbyt wyraźnych 
skupiskach, tworzących prawdopodobnie pierwotne obejścia znane z grupy 

Rosanów, st. 1-2, gm. Zgierz, 
woj. łódzkie, AZP 63 - 51

Rożniatów Kolonia, st. 10, 
gm. Uniejów, woj. łódzkie, 
AZP 60-46/14

Różyce, st. 3, gm. Parzęczew, 
woj. łódzkie, AZP 62-49

Ruda, st. 3-6, odcinek A,  
gm. Grudziądz,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 32-44/11-14

RUSZKÓW I, st. 19,  
gm. Kościelec,  
woj. wielkopolskie,  
AZP 58-44/35

RZESZÓW, st. 54, gm. loco, 
woj. podkarpackie, AZP 103-
76/32

N
E

O
LI

T



46

brzesko-kujawskiej oraz w kulturze malickiej z terenu Wyżyny Sandomier-
skiej, których funkcjonowanie w obrębie jednej fazy budowlanej, na podsta-
wie analizy przestrzennej raczej można wykluczyć. Biorąc pod uwagę zasięg 
występowania obiektów oraz wyniki badań sondażowych i powierzchniowych, 
z dużym prawdopodobieństwem można określić obszar osiedla, który wynosił  
0,45-0,50 ha.

Podsumowując, badania wykopaliskowe doprowadziły do rozpoznania 
stratygrafii i charakteru osadnictwa, a także dostarczyły bardzo interesujących 
materiałów kultury malickiej i grupy tarnobrzeskiej oraz ciekawych danych do-
tyczących organizacji przestrzennej osad.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Okręgo-
wym w Rzeszowie.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Materiałach kultury malickiej 
i grupy tarnobrzeskiej ze stanowiska 54 w Rzeszowie”, „Materiałach i sprawoz-
daniach Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. XXV, 2004, s. 5-90.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 osada kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych (neolit)
osada kultury pomorskiej (starszy okres przedrzymski)•	
ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza/nowożytności•	

Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toru-
niu w okresie od 3 do 23 października 2000 r. przeprowadził szerokopłaszczyznowe 
badania ratownicze w strefie narażonej na zniszczenie w trakcie budowy autostra-
dy Al. Badaniami bezpośrednio w terenie kierował Jacek Bojarski (autor sprawoz-
dania), nadzór naukowy nad pracami sprawował prof. Wojciech Chudziak.

Stanowisko zajmuje rozległe wyniesienie stanowiące fragment wysoczyzny 
morenowej. W obrębie jego płaskiej kulminacji znajduje się kotlinowate obni-
żenie. Od wschodu i południowego wschodu przylega do niego głęboka dolina 
polodowcowa wypełniona stawem, usytuowanym bezpośrednio u podstawy. 
W podłożu występują gliny polodowcowe, średnie i ciężkie, przykryte miejscami 
osadami żwirów lub piasków gliniastych (w partiach obniżonych). Powierzchnia 
stanowiska w świetle badań poprzedzających (powierzchniowych i sondażowych) 
wynosi około 0,50 ha, z czego do badań wykopaliskowych przeznaczono wstęp-
nie 20 arów znajdujących się w pasie autostrady (partia wschodnia stanowiska).

Badaniami objęto najpierw miejsce, w którym w trakcie badań sondażowych 
odkryto warstwę kulturową (w-wa I) z materiałem zabytkowym datowanym na 
epokę neolitu (kultura pucharów lejkowatych i kultura amfor kulistych). W dal-
szej kolejności, chcąc uchwycić zasięg całej warstwy kulturowej, poszerzono 
rozpoznanie we wszystkich kierunkach. W częściach wschodniej i południo-
wej warstwa wyklinowywała się jedynie w bardziej płaskiej, północnej partii 
terenu, granice warstwy zachodziły na kolejną jednostkę stratygraficzną (w-wę 
IIIA). Odkryto w tym miejscu jeszcze jedną warstwę kulturową (IIIB) zawie-
rającą wyłącznie fragmenty naczyń kultury pucharów lejkowatych. Na północ 
od tego miejsca w rowie sondażowym, 50 m od granicy stanowiska, znaleziono 
następny zespół nawarstwień kulturowych (w-wy: IV, VI,VII) datowanych ma-
teriałem zabytkowym na czasy neolitu (kultura pucharów lejkowatych). Miejsce 
to poddano szczegółowemu badaniu szerokopłaszczyznowemu — wykopano 

SANOK, st. 54, gm. loco,  
woj. podkarpackie,  
AZP 113-78/97

Sarnowo, st. 12,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 32-44/91

SARNOWO, st. 15,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 32-44/94
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tu rowy kontrolne o szerokości 2,50 m w kierunku: wschód (15 m), zachód (25 
m) i północ (40 m). Dzięki nim określono w miarę dokładnie zasięg badanych 
nawarstwień. W końcu rowu północnego natrafiono na jeszcze jedną warstwę? 
(V), której geneza nie została dostatecznie wyjaśniona – być może należałoby ją 
uznać za warstwę kulturową związaną z osadnictwem pradziejowym; w jej ob-
rębie natrafiono na dwa negatywy słupów (?) z fragmentami węgli drzewnych. 
Wyspowy rozkład nawarstwień kulturowych może świadczyć o luźnej zabudo-
wie osiedla neolitycznego, stwarza również konieczność poddania stanowiska 
szczególnemu nadzorowi archeologicznemu w trakcie przyszłych prac budow-
lanych lub, ewentualnie, przeprowadzenia dodatkowych badań w okresie wio-
sennym w strefie zalegania domniemanej warstwy kulturowej  nr V(?).

Łącznie przebadano obszar o powierzchni 36,50 ara. Odkryto i zadoku-
mentowano 8 warstw kulturowych występujących w dwóch częściach badane-
go terenu. W południowej partii badanego terenu stwierdzono pozostałości za-
siedlenia ze starszego okresu przedrzymskiego w postaci warstwy I; na północ 
od tego miejsca w 2 strefach występowały układy nawarstwień, złożonych z za-
legającej w obniżonej partii terenu warstwy (IIIB i IV) związanej z osadnictwem 
neolitycznym (kultura pucharów lejkowatych) i przykrywających je warstw 
próchnicznych o charakterze akumulacyjnym, z wtórnie zalegającymi w nich 
materiałami zabytkowymi z epoki neolitu i okresów późniejszych. Oprócz na-
warstwień kulturowych odkryto 4 obiekty o nieokreślonej genezie oraz 10 jam 
posłupowych. Jeden z obiektów (ob. 1) zinterpretowano jako gliniankę. W trak-
cie badań pozyskano 1806 fragmentów ceramiki neolitycznej, głównie kultury 
pucharów lejkowatych, 9 krzemieni, 70 ułamków naczyń kultury pomorskiej 
(starszy okres przedrzymski) oraz 15 fragmentów naczyń późnośredniowiecz-
nych i nowożytnych. Odkryto również kilka przedmiotów żelaznych o metryce 
nowożytnej.

•	 osady kultury pucharów lejkowatych (KPL, neolit)
osada kultury ceramiki sznurowej (KCSz, neolit/początek epoki brązu)•	

Badania wykopaliskowe, prowadzone przez dr. hab. Stanisława Kukawkę 
i dr Jolantę Małecką-Kukawkę z grupą studentów archeologii Uniwersytetu im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Finansował je Uniwersytet im. Mikołaja Koper-
nika. Drugi sezon badań. Badaniami objęto niewielką część stanowiska. Prze-
badano łącznie 607 m².

Materiał zabytkowy (głównie ceramiczny) występował w warstwie za-
równo ornej, jak i pod nią. Był skoncentrowany w 4 niewielkich (poniżej l ara) 
skupieniach. W ich obrębie zidentyfikowano 20 domniemanych obiektów kul-
turowych. Poza wspomnianymi skupiskami materiały zabytkowe występowały 
sporadycznie i to najczęściej wyłącznie w warstwie ornej.

Z wykopów badawczych pozyskano łącznie ponad 5000 fragmentów cera-
miki KPL i KCSz, 627 krzemieni, niemal 10 000 drobnych bryłek polepy, ponad 
1600 drobnych fragmentów kości, fragment przęślika glinianego, wiór kamien-
ny, odłupek kamienny, 2 siekiery kamienne oraz 13 fragmentów płyt szlifier-
skich i innych bliżej nieokreślonych narzędzi ze śladami przegładzeń.

Analiza materiału ceramicznego pozwala wstępnie przyporządkować 2 
skupiska KPL i 2 pozostałe osadnictwu KPL i KCSz. Materiały KPL można łą-
czyć z fazą IIB lub IIIA na Kujawach (faza I lub faza II na ziemi chełmińskiej), 
zaś KCSz zapewne z przełomem neolitu i początków epoki brązu.

Funkcjonalnie badane wykopaliskowe punkty KPL można uznać za pozo-
stałości niewielkich struktur podomowych, typowych dla wczesnych faz tej kul-
tury. Zapewne podobnie można interpretować pozostałości osadnictwa KCSz.

Materiały z badań i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii 
i Etnologii Uniwersyteu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Badania nie będą kontynuowane.

SĄSIECZNO, st. l,  
gm. Obrowo, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 41-46/18
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patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: paleolit

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 osada kultury pucharów lejkowatych
osada kultury łużyckiej•	
osada kultury przeworskiej•	
osada z okresu średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 5 listopada do 
30 września pod kierunkiem P. Wiktorowicza (Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN, Oddział w Poznaniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji 
Autostrad

patrz: paleolit

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 osada kultury pucharów lejkowatych
Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu, pod 

kierunkiem dr Małgorzaty Rybickiej i mgr. Krzysztofa Gowina. Przebadano 
ogółem powierzchnię 843 m².

Wyniki badań zostały opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Arche-
ologicznych”, t. VI, s. 5-34.

•	 ślad osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone pod kierunkiem mgr 

Witolda Migala (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich). Finansowane 
przez Polski Koncern Naftowy „Orlen” S.A. Przebadano powierzchnię 680 m².

Badania były podyktowane pracami związanymi z budową rurociągu pa-
liwowego, którego trasa koliduje ze stanowiskiem. Wytyczono 13 wykopów 
o wymiarach 10 (N-S) x 8 m. (E-W). Zlokalizowano 16 obiektów. Wszystkie 
obiekty zniszczone przez erozję i uprawę ziemi.

Materiał i dokumentacja z badań są przechowywane w Państwowym Mu-
zeum Archeologicznym w Warszawie.

•	 osada cyklu lendzielsko-polgarskiego (neolit)
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
cmentarzysko wczesnośredniowieczne•	
transzeja z I lub II wojny światowej•	

Archeologiczne badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 4 do 31 
lipca przez Barbarę Matraszek (autorka sprawozdania, Państwowe Muzeum  

Sługocinek, st. 1, gm. Golina, 
woj. wielkopolskie,  
AZP 57-38/18

Sługocinek, st. 13,  
gm. Golina, woj. wielkopolskie, 
AZP 57-38/58

Smardzowice, st. I/8,  
gm. Skała, woj. małopolskie

Sobienie Biskupie, st. 9, 
gm. Sobienie Jeziory, woj. 
mazowieckie, AZP 62-69/97

SOBÓTKA, st. 4, gm. Dąbie, 
woj. wielkopolskie,  
AZP 59-45/8

Sowin, st. 7, gm. Łambinowice, 
woj. opolskie, AZP 92-34/21

Stanisławie, st. (aut.37),  
gm. Tczew, woj. pomorskie

STEFANÓW, st. 3,  
gm. Gostynin,  
woj. mazowieckie

STEFANÓW, st. 4,  
gm. Gostynin, woj. mazowieckie, 
AZP 52-52/18

STRYCZOWICE, st. VII,  
gm. Waśniów,  
woj. świętokrzyskie,  
AZP 85-69
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Archeologiczne w Warszawie). Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 
2 arów.

Badania prowadzone w 2000 r. stanowiły kontynuację prac z poprzednich 
sezonów: eksploracji struktur odsłoniętych w arze A3 i B3.

Na arze A3 prace eksploracyjne objęły całą powierzchnię opisywanego wy-
kopu. Na arze B3 były skoncentrowane na dokończeniu eksploracji obiektów 
nr 13, 17, 18 oraz dołka posłupowego nr 5, stratygraficznie położonych poniżej 
konstrukcji grobowców megalitycznych.

W arze A3 prowadzono badania w obrębie jednostek związanych z osada-
mi cyklu lendzielsko-polgarskiego i kultury pucharów lejkowatych – obiekty 
nr 19 (palenisko), 20 (jama zasobowa); obiektu grobowego (?) nr 2; 5 dołków 
posłupowych o nieokreślonej chronologii oraz grobowca megalitycznego nr l – 
południowo-zachodniej obstawy i niecki-wybierzyska. W wypełnisku obiektu 2 
nie stwierdzono występowania intencjonalnego pochówku ani towarzyszącego 
mu wyposażenia. Zapewne mamy do czynienia z grobem symbolicznym. Nie-
stety ze względu na ubogi i niecharakterystyczny inwentarz trudno jednoznacz-
nie określić jego chronologię. Obiekt ten został wkopany w nieckę-wybierzysko 
grobowca megalitycznego nr 1. Wyeksplorowano kości podudzia szkieletu nr 5, 
położone poniżej miedzy przebiegającej obecnie pomiędzy polami W. Połow-
niaka i S. Wójcickiego, reszta szkieletu została wyeksplorowana w trakcie badań 
w 1998 r. (mężczyzna, adultus,  około 20 lat – określenia antropologiczne wg Ja-
rosława Wróbla z Muzeum Archeologicznego w Krakowie). Osobnik ten został 
złożony na powierzchni ziemi i przykryty płaszczem ziemi z nasypu grobowca, 
na S od rzędu kamieni nr l – obstawy grobowca megalitycznego nr 1. Poni-
żej konstrukcji grobowca megalitycznego kultury pucharów lejkowatych nr l 
odsłonięto i wyeksplorowano obiekty związane z osadą cyklu lendzielsko-pol-
garskiego: nr 19 – palenisko, 20 – jama zasobowa (eksploracji poddano część 
wschodnią obiektu, pozostała część jest położona poza wytyczonymi wykopami 
i „wchodzi” pod obecną miedzę).

W arze B3 prace eksploracyjne objęły jednostki położone poniżej grobow-
ców megalitycznych. Wyeksplorowano obiekty nr: 13 (spąg obiektu, grób zbio-
rowy z XII-XIII w. wkopany w nasyp grobowca nr 2), 17 – jama zasobowa kul-
tury pucharów lejkowatych, 18 –jama cyklu lendzielsko-polgarskiego oraz do-
łek posłupowy nr 5 związany prawdopodobnie jednospadowym zadaszeniem 
obiektu 18. Ponownie odsłonięto i zadokumentowano profil między arami A3 
i B3.

Wyeksplorowano czaszkę szkieletu nr 2 (kobieta, adultus, około 20 lat) zlo-
kalizowaną poniżej obecnej granicy pól. Szkielet ten znajduje się na południu 
od rzędu kamieni nr 2. Złożono go na powierzchni ziemi i przykryto nasypem 
ziemnym. Jest niewątpliwie związany z konstrukcją megalityczną nr l kultury 
pucharów lejkowatych. Natrafiono na pozostałości rowu strzeleckiego z I lub II 
wojny światowej. Być może bliższe datowanie będzie możliwe po oczyszczeniu 
i zakonserwowaniu monety znalezionej na dnie opisywanej jednostki.

Kontynuowano w tym roku badania archeoastronomiczne prowadzo-
ne przez dr. S. Iwaniszewskiego z Państwowego Muzeum Archeologiczne-
go w Warszawie oraz rozpoczęto analizy petrograficzne kierowane przez dr.  
M. Bąbla z Instytutu Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Przeprowadzenie dalszych badań wykopaliskowych na opisywanym stano-
wisku jest konieczne. Niezbędne jest przebadanie całej konstrukcji kamiennej 
wiązanej z grobowcem megalitycznym kultury pucharów lejkowatych. Odsło-
nięte konstrukcje kamienne (3 rzędy kamieni) zbudowane z piaskowców barwy 
białej i czerwonej dobranych pod względem kształtu i wielkości tworzących 
tzw. suchy murek bez zaprawy, o wysokości 50-60 cm stanowią jedyną i niepo-
wtarzalną, tak dobrze zachowaną konstrukcję na terenie szeroko pojętej  Mało-
polski. Należy podkreślić unikatowy charakter badanego stanowiska ze wzglę-
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du na odsłonięte w nim struktury łączone z ww. konstrukcją oraz dobry stan 
zachowania (prace zakończono na głębokości 190 cm od powierzchni), który 
może przyczynić się do lepszego poznania obiektów sepulkralnych ludności 
kultury pucharów lejkowatych na terenach szeroko pojętej Kielecczyzny.

Tegoroczne badania potwierdziły specjalny status badanego stanowiska 
jako miejsca, które przez tysiąclecia było wybierane nie tylko na teren pod 
osadę (ludność cyklu lendzielsko-polgarskiego), ale także jako miejsce skła-
dania zmarłych (przez ludność kultury pucharów lejkowatych oraz w okresie  
XII-XIII w.).

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Państwowym Mu-
zeum Archeologicznym w Warszawie.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicz-
nych”, t. 53, s. 273-288

Badania będą kontynuowane.

patrz: paleolit

•	 obozowisko kultury pucharów lejkowatych (neolit)
ślady osadnictwa kultury strzyżowskiej (wczesny okres epoki brązu)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 19 do 28 sierpnia 
przez Józefa Niedźwiedzia (autor sprawozdania, „Profil” Usługi Archeologiczne 
i Geodezyjne). Finansowane przez Lubuskiego WKZ.

Stanowisko zostało odkryte w czasie badań powierzchniowych AZP przez 
A. Kokowskiego na początku lat 80. Jesienią 1997 r. podczas przysypywania 
ziemią śmietniska zniszczono w północno-zachodniej części stanowiska praw-
dopodobnie część obiektów, o czym mogą świadczyć zaobserwowane na po-
wierzchni kości i fragmenty ceramiki.

Podczas badań założono 3 wykopy sondażowe o łącznej powierzchni około 
75 m² i odkryto 2 obiekty osadowe (jamy gospodarcze, dość płytkie i ubogo 
wyposażone w ruchomy materiał). Oba można wiązać z kulturą pucharów lej-
kowatych. Obiekt nr l – owalna jama gospodarcza o wymiarach 210 x 195 cm 
i miąższości około 40 cm posiadała niejednolite wypełnisko złożone z ziemi 
szarej i czarnej. W profilu kształt zbliżony do półowalnego. Była to prawdo-
podobnie jama odpadkowa, choć mogła też pełnić rolę małego szałasu. Jamą 
odpadkową była zapewne druga jama (ob. nr 2). Jej kształt zarówno w planie, 
jak i profilu nie był regularny, może trochę zbliżony do owalnego. Miąższość 
obiektu bardzo mała: 8-15 cm. Oba obiekty były zapewne użytkowane krótko 
(sezonowo), brak w nich wyraźnej warstwy użytkowej, jaka tworzy się w obiek-
tach o dłuższym czasie użytkowanie.

W trakcie prac wykopaliskowych odkryto nieliczne zabytki kultury pucha-
rów lejkowatych i kultury strzyżowskiej. Pozyskano 13 fragmentów ceramiki, 
w tym charakterystyczny dla kultury pucharów lejkowatych, z listwą plastycz-
ną nacinaną, umieszczoną pod wylewem, wylew zdobiony odciskami sznura 
i fragment dna z charakterystycznym dla kultury strzyżowskiej przecieraniem 
powierzchni. Materiały kultury strzyżowskiej znaleziono w warstwie ornej, 
większość ceramiki kultury pucharów lejkowatych natomiast pochodzi z wy-
pełniska obiektów. Zanotowano także fragmenty kości zwierzęcych, 2 duże 
odłupki krzemienne, które mogły być prymitywnymi narzędziami, kilka okru-
chów krzemiennych oraz 2 fragmenty kamienne (żarna lub rozcieracza) noszą-
ce ślady gładzenia, co sugeruje, że były one używane do pracy.

Badania ratownicze wykazały, że część północno-zachodnia została znisz-
czona podczas zasypywania śmietniska. Występowanie stosunkowo niewielu 
zabytków w warstwie ornej, ubogi materiał w obiektach oraz płytkość tych 

Strzegowa, Jaskinia Biśnik,  
gm. Wolbrom,  
woj. małopolskie

STRZYŻÓW, st. 25,  
gm. Horodło, woj. lubelskie, 
AZP 86-95
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obiektów świadczą – moim zdaniem – o sezonowym charakterze stanowiska. 
Odkryty materiał monokulturowy w obu obiektach należy bezsprzecznie zali-
czyć do kultury pucharów lejkowatych. A zatem stanowisko nr 25 w Strzyżowie 
w świetle przeprowadzonych badań należy uznać za sezonowe obozowisko kul-
tury pucharów lejkowatych. Trudno natomiast jednoznacznie ustosunkować 
się do materiału kultury strzyżowskiej – może on pochodzić zarówno ze znisz-
czonych grobów (o ile takie tutaj istniały), jak i ze zniszczonych obiektów lub 
nawet z warstwy kulturowej.

Materiały z badań są przechowywane w Muzeum Regionalnym w Hrubie-
szowie, dokumentacja WUOZ w Lublinie, Delegatura w Zamościu.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowow-
schodniej ”, t. V.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 cmentarzysko późnoneolitycznej grupy Wywiąże,
groby kultury ceramiki sznurowej (neolit)•	
osady kultury ceramiki sznurowej, cykl lendzielsko-polgarski, kultury •	
pucharów lejkowatych, badeńskiej (neolit)
osady kultury mierzanowickiej, trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)•	
cmentarzysko z okresu rzymskiego fazy B1-C1 (?)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 20 października 
do 10 listopada pod kierownictwem mgr. Ryszarda Naglika (autor sprawozdania, 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez WKZ w Krakowie 
i z funduszy prywatnych. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 1,21 ara 
i częściowo 1,09 ara.

Celem badań w 2000 r. było wyeksplorowanie dalszej partii ob. 47 (rowu) 
uchwyconego w 1999 r. i interpretowanego wówczas jako obiekt rowkowy o owal-
nym zarysie. Badania nie objęły jednak południowo-zachodniego fragmentu rowu 
ze względu na nieudostępnienie pola przez właścicieli. W rezultacie przebadano 
1,21 ara. Na obszarze 1,09 ara nie zakończono eksploracji (przestrzeń po zewnętrz-
nej stronie rowu oraz północna partia obszaru po jego wewnętrznej stronie).

Odsłonięty rów tworzył okrąg o średnicy 17,4 m. Szerokość rowu, niecko-
watego w przekroju, wynosiła nie więcej niż 170 cm, a głębokość nie przekra-
czała 115 cm. W dolnej partii jego wypełniska występowały sekwencje cienkich, 
maksymalnie kilkucentymetrowej grubości warstewek – na przemian jaśniej-
szych i ciemniejszych. Niewykluczone że powstały w wyniku stopniowego za-
mywania rowu. Górna partia wypełniska była jednolita zarówno pod względem 
struktury, jak i barwy. W niej właśnie znaleziono pojedyncze spalone kości, prze-
palone fragmenty ceramiki wczesnorzymskiej, silnie przepalony paciorek szkla-
ny, grudkę stopionego brązu oraz fragment żelaznej zapinki (prawdopodobnie 
z podwiniętą nóżką). Rów został przecięty serią profili poprzecznych. W celu wy-
chwycenia ewentualnych jam posłupowych lub pochówków ciałopalnych analo-
gicznych do odkrytego w 1999 r. ob. 60 założono także profil wzdłuż całego jego 
przebiegu. Barwy czarna i brunatnoszara jego wypełniska nie sprzyjały jednak 
próbom wyróżnienia późniejszych wkopów. Uchwycono jedynie cztery wkopy 
(119-122), wszystkie o kolistym zarysie i nieco ciemniejszej barwie, grupujące się 
we wschodniej partii rowu. Prawdopodobnie nie są to jamy posłupowe, lecz czę-
ściowe (symboliczne) pochówki ciałopalne.

Strzyżów, st. 22, gm. loco, 
woj. podkarpackie,  
AZP 107-74/60

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

SZARBIA, st. 7, gm. Koniusza, 
woj. małopolskie,  
AZP 101-59/66
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Centralne miejsce w obrębie przestrzeni zamkniętej przez rów zajmował 
obiekt 107. Rysował się on jako zaciemnienie w kształcie zbliżonym do prosto-
kąta (250 x 340 cm). Na jego tle można było wyróżnić zarysy nieznacznie tylko 
mniejszego, drugiego obiektu o nieco ciemniejszej barwie i w owalnym kształcie. 
Dalsza eksploracja pozwoliła ustalić, że obiekt 107 to komora grobowa, a obiekt 
106 to wkop rabunkowy. Głębokość komory wynosiła 290-300 cm od poziomu 
odkrycia (około 340 cm od poziomu gruntu). Uchwycono zarysy jej ścian tworzo-
nych pierwotnie przez drewniane belki (dranice?) ułożone „na zrąb”. Na środku 
ścian szczytowych były one wpuszczone w pazy usytuowanych tam, lekko tyl-
ko zagłębionych słupów. W północno-zachodnim narożniku komory odkryto 
jamę w kształcie i wielkości odpowiadających charakterystyce jam posłupowych. 
W niej oraz w dolnej partii wypełniska negatywu ściany zachodniej znaleziono 
zespół kilkudziesięciu fragmentów nieprzepalonej ceramiki. Jedynymi elementa-
mi pochówka – oprócz ww. zgrupowania ceramiki – które zachowały się in situ, 
były zespół naczyń glinianych w narożniku północno-wschodnim oraz brązowe 
nóż, igła i nożyce znalezione we wschodniej części komory wraz ze szczątkowo 
zachowanym skórzanym etui. Fragmenty szkieletu pochowanego tam mężczy-
zny oraz liczne pozostałości wyposażenia znajdowano w obrębie warstw wkopu 
rabunkowego. Odkryto tam dwa kompletne zespoły brązowych okuć rogów do 
picia, elementy pasa norycko-panońskiego (klamrę, okucia wrzecionowate, po-
srebrzane guzy), okucia końca pasa, drobny fragment brzegu brązowego naczy-
nia, 3 zapinki (A 67, wczesną zapinkę oczkowatą i srebrną, pozłacaną zapinkę 
typu AUCISSA) oraz liczne drobne fragmenty przedmiotów brązowych (głównie 
pochodzących z pasa). Znaleziska te pozwalają datować grób na początki okresu 
wczesnorzymskiego (faza Bib). Taka chronologia i forma grobu, szkieletowy ob-
rządek pogrzebowy oraz bogactwo wyposażenia wskazują natomiast, że należy 
zaliczyć odkryty pochówek do grobów „książęcych” typu Lubieszewo, dotychczas 
nieznanych w tej części zasięgu kultury przeworskiej. Zapewne tak należy również 
interpretować ob. 4 przebadany tylko częściowo w pierwszym sezonie. W obrębie 
przestrzeni zamkniętej przez rów wyróżniono jeszcze 2 ciałopalne pochówki ja-
mowe pozbawione wyposażenia (ob. 103 i 130), które potencjalnie mogą pocho-
dzić z okresu rzymskiego. Pozostałe obiekty są związane z okresem neolitu (groby 
ciałopalne 102 i 116 oraz jama gospodarcza 108) bądź brak podstaw do określe-
nia ich chronologii. Po zewnętrznej stronie rowu uchwycono jedynie zarysy czę-
ściowo zniszczonej przez rów jamy gospodarczej (ob. 125). Należy także zwrócić 
uwagę na znaleziony w północno-wschodniej części wykopu, jeszcze w warstwie 
ornej, fragment brązowego imacza datowanego na okres wczesnorzymski.

Z uwagi na wysoką wartość naukową ujawnionych pozostałości cmen-
tarzyska oraz ewidentne niszczenie przez orkę płytko usytuowanych grobów 
(dotyczy to przede wszystkim odkrytych w poprzednich sezonach grobów ja-
mowych i tzw. obiektów rowkowych) pożądana jest  decyzja o kontynuowaniu 
prac ratowniczych.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Arche-
ologicznym w Krakowie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych 
Muzeum Archeologicznego w Krakowie”.

Badania będą kontynuowane

patrz: wczesna i starsza epoka brązu

patrz: wczesna epoka żelaza

Szarbia, st. 14, gm. Koniusza, 
woj. małopolskie, AZP 101-59

Szestno, st. II (Ptasia Wyspa),  
gm. Mrągowo,  
woj. warmińsko-mazurskie, 
AZP 21-69/7
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•	 osadnictwo z epoki neolitu: kultura pucharów lejkowatych (KPL), kul-
tura amfor kulistych (KAK), kultura ceramiki sznurowej(KCSz)
osadnictwo ze schyłkowego neolitu i wczesnej epoki brązu (SN, WB) – •	
kultura iwieńska (KI), kultura trzciniecka (KT)
osadnictwo z wczesnej epoki żelaza i okresu lateńskiego (Ha-La)•	
ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich•	
osadnictwo późnośredniowieczne i nowożytne•	

Prace badawcze na stanowisku prowadzone od 26 czerwca do 18 sierpnia 
2000 r. oraz od 6 września do 11 września 2000 r. (odcinek A) na podstawie umo-
wy między Agencją Budowy i Eksploatacji Autostrad a Uniwersytetem im. Mi-
kołaja Kopernika; jako kolejne stanowisko badane na odcinku autostrady Al na 
terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Stanowisko podzielono na 2 odcinki badaw-
cze: A i B. Badaniami kierowali (autorzy sprawozdania) mgr Aleksandra Kujawa 
(odcinek A) i mgr Andrzej Dokowski (odcinek B). Obszar stanowiska określono 
na 1,60 ha, poszerzono z preliminowanych 75 (w obrębie pasa autostrady) do 
146,90 ara, z czego 55,50 ara przypadło na odcinek B w związku z rozszerze-
niem przestrzeni reliktowej poza obszar preliminowany. Obszar stanowiska na 
odcinku B poszerzono w kierunkach: zachodnim i południowo-zachodnim oraz 
północno-wschodnim i południowym na odcinku A.

Odcinek A 
Rozpoznano ogółem 680 obiektów, w tym 435 obiektów jamowych, zróżni-

cowanych pod względem kształtu, wymiarów, struktury wypełniska i pierwot-
nego przeznaczenia (daje to średnią 4,76 obiektu na ar) oraz 245 negatywów 
posłupowych. Pobrano 46 prób glebowych, 41 prób węglowych, l próbę ziarna i l 
polepy. Zarejestrowano 6 warstw kulturowych:

– warstwa I – pozyskano liczny materiał krzemienny (w tym wydzielono: 
rdzeń, narzędzie, 2 wióry, 7 krzemieni ze śladami obróbki), niewielką liczbę frag-
mentów naczyń ceramicznych (ze stropu warstwy pozyskano materiał późnośre-
dniowieczny i z okresów Ha-La; ze spągu warstwy 1- KAK, SN) oraz 2 kamienie 
ze śladami obróbki,

– warstwa II – moneta, materiał ceramiczny późnośredniowieczno-nowo-
żytny oraz materiał krzemienny, z którego wydzielono: rdzeń, 2 narzędzia, 2 
krzemienie ze śladami obróbki,

– warstwa III – materiał ceramiczny silnie przemieszany; dominuje KPL 
(wyraźnie czytelna w południowej części stanowiska), a także KAK, KCSz, SN, 
Ha-La oraz materiał nowożytny i współczesny. Wydzielony materiał krzemien-
ny: wiór, 6 krzemieni ze śladami obróbki. Pozyskano również: siekierkę kamien-
ną, osełkę, 3 rozcieracze, płytkę szlifierską, 8 kamieni ze śladami obróbki, kubek 
metalowy (wtórnie). Warstwa znacznie zniszczona przez orkę, humus współcze-
sny i działalność człowieka (pokaźna liczba obiektów współczesnych),

– warstwa IV – materiał ceramiczny KPL i SN, na złożu wtórnym nowożytny,
– warstwa V – nieliczny, ale różnorodny materiał ceramiczny: KPL, KCSz, 

WB, Ha-La, późnośredniowieczny i nowożytny,
– warstwa VI – materiał ceramiczny, głównie późnośredniowieczny, nowożyt-

ny i współczesny, a także kilka fragmentów KPL i materiały krzemienne.
Według wstępnych ustaleń w trakcie badań wykopaliskowych wyróżniono na-

stępujące fazy zasiedlenia stanowiska:
– kultura pucharów lejkowatych (KPL) – osada: 45 obiektów, 714 fragmentów 

ceramiki, 3 rozcieracze, 8 kamieni ze śladami obróbki, płytka szlifierska, osełka, 3 
siekierki kamienne, wiór krzemienny, rdzeń krzemienny, 5 krzemieni ze śladami 
obróbki,

– kultura amfor kulistych (KAK) – osada: 5 obiektów, 42 fragmenty ceramiki,
– kultura ceramiki sznurowej (KCSz) – osada: l obiekt, 66 fragmentów ceramiki,
– schyłkowy neolit/wczesny brąz (SN/WB) – osada: 8/5 obiektów, 143/71 

fragmentów ceramiki,

SZTYNWAG, st. 4,  
gm. Grudziądz,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 31-44/28
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– okres halsztacko-lateński – osada: 9 obiektów, 168 fragmentów ceramiki,
– okres wpływów rzymskich – ślad osadnictwa; 9 fragmentów ceramiki,
– późne średniowiecze – osada: 2 obiekty, 214 fragmentów ceramiki,
– późne średniowiecze/nowożytność – osada: 160 fragmentów ceramiki,
– okres nowożytno-współczesny – osada: 105 obiektów, 283 fragmentów 

ceramiki,
– współczesność – osada: 95 obiektów, 67 fragmentów ceramiki.
Stanowisko jest silnie zniszczone orką, szczególnie w części N i NW (odci-

nek A), gdzie warstwa orna zalega bezpośrednio na piaszczystym calcu. Warstwy 
kulturowe cechują się silnym przemieszaniem materiału zabytkowego.

Odcinek B
Warstwa I – 25 fragmentów ceramiki, 6 krzemieni – dominują materiały KPL 

z elementami Ha-La – -północno-centralna część odcinka B stanowiska 4,
warstwa II – 287 fragmentów ceramiki, 15 krzemieni, chronologia PS – 

nowożytna, zalegająca ponad warstwami I i II – północno-wschodnia część od-
cinka B stanowiska 4,

warstwa III – 3047 fragmentów ceramiki, 331 krzemieni, 136 fragmentów 
kości, 59% zabytków uznano za wydzielone, dominuje materiał KPL, nieliczne 
zabytki Ha-La –środkowa południowa i północno-wschodnia część odcinka B 
stanowiska 4,

warstwa IV – 266 fragmentów ceramiki, 55 krzemieni, dominuje materiał 
Ha-La, występują materiały: KPL, SN-WB, WB (KI, KT) – północno-zachodnia 
część odcinka stanowiska 4,

warstwa V – 40 fragmentów ceramiki, 2 krzemienie, warstwa nowożytna za-
legająca nad warstwami IV i IH – wystąpiła w kontekście drogi, która przebiegała 
równolegle do południowo-zachodniej preliminowanej granicy stanowiska.

Całość omawianego obszaru pokrywały warstwy kulturowe.
Rozpoznano 476 obiektów jamowych, 124 negatywy posłupowe – obiekty 

zróżnicowane pod względem kształtu, wymiarów, struktury wypełniska i pier-
wotnego przeznaczenia (daje to średnią 8,6 obiektu „jamowego” i 10,8 ogółem 
obiektów na ar). Znaczna ich część zalegała pod warstwą orną, natomiast pozo-
stałe były związane z warstwami kulturowymi. Spośród obiektów „jamowych” 
w 228 wystąpił materiał ruchomy (48%). Większość obiektów stanowiły nie-
określone jamy gospodarcze, natrafiono na ślady obiektu mieszkalnego KPL 
(obiekty występujące w związku funkcjonalnym z obiektem nr 50) oraz ślady 
paleniska.

Czas użytkowania badanego obszaru określono na podstawie materiałów 
zabytkowych, głównie ceramiki naczyniowej. Stwierdzono ślady zasiedlenia 
z okresu neolitu KPL (faza IIIc), KAK, SN, SN-WB, wczesnej epoki brązu KT, 
okresu halsztacko-lateńskiego, późnego średniowiecza i czasów nowożytnych. 
Dominuje materiał KPL (56,6% obiektów z materiałem stanowiły czyste obiekty 
KPL).

Pozyskano 7933 fragmenty ceramiki naczyniowej, 793 krzemienie, 3919 
fragmentów polepy, 380 fragmentów kości. Ponadto wśród zabytków wy-
dzielonych na uwagę zasługuje zbiór siekierek kamiennych i krzemiennych 
(8), fragmenty toporka kamiennego, miniaturowe naczynia ceramiczne (2), 
fragment łyżki ceramicznej, fragment żarna, liczne fragmenty „osełek”, roz-
cieracze, ostroga żelazna. Na szczególną uwagę zasługuje fragment cera-
micznej zawieszki ze śladami ornamentu. Pobrano 92 próby glebowe oraz 
23 próby węglowe. Nie potwierdzono występowania materiałów z paleolitu  
schyłkowego.

•	 osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
osada kultury oksywskiej z młodszego okres przedrzymskiego•	
osada z okresu nowożytnego•	

SZYNYCH, st. 12, gm. 
Grudziądz, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 31-44/27
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Stanowisko jest zlokalizowane w środkowej części piaszczystego wyniesie-
nia (o dług.  około 1000 m) usytuowanego na terasie zalewowej w pradolinie 
Wisły (Basen Grudziądzki). Wysokość względna w stosunku do otaczającego go 
terenu wynosi około 5 m. Od strony zachodniej znajduje się bagienne obniżenie 
będące zapewne pozostałością jeziorka starorzecznego, za którym to obniże-
niem zlokalizowano stanowisko.

Prace na stanowisku obejmują 3 etapy badawcze. Pierwszy z nich to ba-
dania powierzchniowe przeprowadzone 17 października1996 r. przez ekipę 
archeologów z Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu im. Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu oraz pracowników Muzeum Okręgowego w Toruniu. Ko-
lejny etap to prace sondażowo-wierceniowe, które odbyły się 22 października 
1996 r. Założono wówczas 36 dołów sondażowych o wymiarach 0,50 x 0,50 m 
usytuowanych na trzech osiach badawczych: oś A – ukierunkowana wg stron 
świata północ-południe i dwie prostopadłe do niej B i C.

Wkopy sondażowe oddalono od siebie średnio co 10 m, z nielicznymi od-
stępstwami od tej reguły, gdzie warunki topografii terenowej uniemożliwiały 
taki układ sondaży. Trzeci, ostatni etap obejmował przeprowadzenie szeroko-
płaszczyznowych badań ratowniczych od 26 kwietnia do 20 czerwca 2000 r. 
Pracami kierowali mgr M. Jonakowski i mgr A. Koperkiewicz.

Powierzchnię stanowiska oszacowano wstępnie na 1,90 ha. Ze względu na 
tak znaczne rozmiary podzielono je na trzy odcinki badawcze: A, B i C. Odci-
nek A wyznaczono we środkowowschodniej części preliminowanego obszaru 
badań. Zamykał się on w pasie x = 982910-98310 oraz y = 613050-613110, obej-
mując od strony N, W i S obszar w centralnej części wyniesienia o powierzchni 
14 arów, gdzie ze względu na pozostałości współczesnych zabudowań nie prze-
prowadzono badań. Od strony N wyznaczono odcinek C, a od strony W, E i S 
odcinek A sąsiadował z odcinkiem B stanowiska.

Stanowisko zostało silnie przeobrażone poprzez intensywne prace agro-
techniczne, współczesne zasiedlenie, a także w wyniku procesów naturalnych. 
Część północna jest pokryta młodym lasem sosnowym. W środkowej części 
występują ruiny zabudowań współczesnego gospodarstwa. W części zachod-
niej stwierdzono występowanie gleby kopalnej przykrytej piaszczystymi osada-
mi o miąższości do 80 cm. Część południowa stanowiska silnie zdegradowana. 
Bezpośrednio pod warstwą orną występują utwory eoliczne (jasnożółty piasek) 
ze znaczną ilością materiału zabytkowego rozrzuconego na powierzchni.

Badania szerokopłaszczyznowe rozpoczęto od wytyczenia siatki badawczej 
nawiązanej do głównej magistrali znajdującej się w układzie północ-południe 
na linii Y = 613020. Podstawową jednostką badawczą, w ramach której przepro-
wadzano eksplorację i dokumentację był l ar.

Najbardziej rozbudowana stratygrafia kulturowa znajduje się w części za-
chodniej badanego odcinka na całej długości dwuarowego pasa usytuowanego 
na linii północ-południe. Tutaj też wydzielono najstarsze fazy zasiedlenia oma-
wianego terenu. Miąższość warstw kulturowych wzrasta w kierunku zachodnim 
zgodnie ze spadkiem terenu. W części północno-zachodniej wydzielono ciemno-
żółtą warstwę kulturową (warstwa XII) związaną z osadnictwem kultury pucha-
rów lejkowatych. Odkryto tu koncentracje występowania ceramiki neolitycznej 
(na odcinku B warstwie tej odpowiada spąg warstwy III, ilość materiału ceramicz-
nego z okresu neolitu wyraźnie spada, a warstwa przestaje być czytelna). Kolej-
ny, dominujący na stanowisku horyzont czasowy, to faza zasiedlenia stanowiska 
podczas młodszego okresu przedrzymskiego. Z tego okresu pochodzą liczne 
jamy osadnicze, jamy zasobowe, paleniska oraz doły posłupowe. Jamy zawierają 
bogaty materiał zabytkowy, głównie ceramikę, ale także inny wiele mówiący o za-
jęciach osadników (np. przedmioty związane z tkactwem). Paleniska zawierają 
najczęściej intensywną warstwę węgli drzewnych, w rzucie poziomym owalne 
bądź zbliżone do prostokąta, często z warstwą kamiennego bruku. Na młod-
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szy okres przedrzymski można także datować ob. 78, zawierający w wypełnisku 
przepalone kości ludzkie (?), będący zapewne jamowym grobem ciałopalnym 
(pojedyncze pochówki ciałopalne jamowe i popielnicowe znajdowano także na 
stanowisku 12 odc. B oraz stanowisku 13 w tej samej miejscowości). Słabo czytel-
na pozostaje faza związana z okresem wpływów rzymskich. Znaleziska ceramiki 
z tego czasu łączą się z warstwą II i sporadycznie z warstwą I. Brak obiektów, któ-
re można by jednoznacznie łączyć z tą ceramiką. Najmłodszą jest faza związana 
z osadnictwem nowożytnym. Są to obiekty zalegające w piaszczystej północno-
wschodniej części badanego obszaru. Stanowią pozostałości zabudowań gospo-
darczych i innych, bliżej nieokreślonych reliktów. Zawierają liczne fragmenty ce-
ramiki cienkościennej, siwej, niekiedy polewanej i ręcznie malowanej. Na uwagę 
niewątpliwie zasługuje ob. 105, który zarysował się na powierzchni jako owal 
o średnicy około 6 m, z ciemniejszym wypełniskiem w części centralnej. Okazało 
się, że był to wkop studni. Na głębokości około 3,50 m ukazały się pozostałości 
drewnianej studni w konstrukcji zrębowej. Podczas eksploracji wkopu natknięto 
się na liczne fragmenty nowożytnej ceramiki. Na poziomie drewnianych kon-
strukcji podłoże szybko nasiąkało wodą, co zadecydowało zapewne o dobrym 
stanie zachowania drewna. Z wnętrza pozostałości studni wydobyto fragment 
drewnianej drabiny zachowanej do długości około 0,70 m.

Łącznie na odcinku A w wymienionym wyżej okresie przebadano 36 arów. 
Na powierzchni tej wydzielono 288 obiektów kulturowych, z czego 113 zakla-
syfikowano jako dołki posłupowe. Wydzielono także XII warstw kulturowych. 
Pozyskano 10 133 fragmenty ceramiki zalegającej zarówno w warstwach kultu-
rowych (najbardziej obfita w materiał była warstwa III o chronologii młodszego 
okresu przedrzymskiego), jak i w jamach osadniczych. Ponadto znaleziono 168 
fragmentów polepy, 383 fragmenty kości (w tej liczbie duży udział materiału 
związany z osadnictwem nowożytnym), kilkanaście fragmentów krzemienia 
(w tym 3 narzędzia). Pojedynczo wystąpiły fragmenty żużla. W inwentarzu za-
bytków wydzielonych zarejestrowano 37 pozycji. Większość zabytków pocho-
dzi z obrębu warstw kulturowych, najczęściej ze związanej z osadnictwem prze-
drzymskim warstwy kulturowej III. Na uwagę zasługują m.in. fragment toporka 
kamiennego i narzędzia krzemienne, które można wiązać z fazą neolityczną 
zasiedlenia stanowiska (osadnictwo kultury pucharów lejkowatych). Z młod-
szego okresu przedrzymskiego pochodzi m.in. 5 przęślików glinianych, duży 
ciężarek tkacki z wyrytym w górnej części znakiem krzyża, żelazna sprzączka, 
nóż żelazny, kościane szydła.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że przebada-
ny obszar był najintensywniej zasiedlony w młodszym okresie przedrzymskim. 
Stanowisko w połączeniu z odcinkami B i C, a także ze stanowiskiem 13 stano-
wi pozostałość potężnej osady kultury oksywskiej.

patrz: paleolit

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz wczesna i starsza epoka brązu

Szynych, st. 13, gm. 
Grudziądz, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 31-44/28

Ślęża, st. 13, gm. Kobierzyce, 
woj. dolnośląskie

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

Tarnawka, st. 13, gm. Markowa,  
woj. podkarpackie,  
AZP 105-79/34
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•	 osada kultury malickiej (neolit)
osada kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	
cmentarzysko kultury łużyckiej ( (IV okres epoki brązu)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie budowy autostrady A4, prze-
prowadzone pod kierunkiem mgr Beaty Grabowskiej i mgr. Bartłomieja Ko-
niecznego. Przebadano powierzchnię około 2 ha.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2001-2002”, s. 253-256.
Badania będą kontynuowane.

•	 osada kultury ceramiki wstęgowej rytej
osada kultury malickiej•	
osada kultury mierzanowickiej•	
osadnictwo z okresu wczesnego średniowiecza (VIII-IX w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie budowy autostrady A4, prze-
prowadzone przez 4 ekipy kierowane przez (1) Jarosława M. Czubaka i Bohdana 
Chmielewskiego, (2) Katarzynę Łach, (3) Piotra Olejarczyka oraz (4) Bogusława 
Roczkalskiego i Piotra Włodarczyka. 

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2001-2002”, s. 268-276.
Badania będą kontynuowane.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 kurhan kultury ceramiki sznurowej (neolit)
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 7 do 19 sierpnia 

przez mgr Jolantę Bagińską (autorka sprawozdania, Muzeum Regionalne w To-
maszowie Lubelskim). Finansowane przez WKZ w Lublinie. Przebadano po-
wierzchnię 2,60 ara.

Nasyp kurhanu został całkowicie zniwelowany. Wewnętrzne krawędzie 
jamy przykurhanowej wyznaczają pierwotną średnicę kurhanu na 10-12 m. 
Pod humusem znaleziono 7 grobów kultury ceramiki sznurowej: 5 grobów ja-
mowych (zniszczone, zachowały się tylko spągi jam) i 2 groby niszowe. Grób 
nr 2 był otoczony rowkiem o średnicy 3,80-3,90 m i szer. 20-25 cm. Inwentarz 
zawierały groby nr l, 3, 4, 6, 7. W grobie nr 2 odkryto ślad po zniszczonym na-
czyniu. Inwentarze:

grób nr l – drapacz na wiórowcu obubocznym i fragment wiórowca jedno-
bocznego z krzemienia wołyńskiego;

grób nr 3 – pucharek zdobiony ornamentem poziomej jodełki obramowa-
nym odciskami stempelka;

grób nr 4-6 – ucha amfora o szyjce zdobionej odciskami sznura w układzie 
poziomym i pionowym, pucharek zdobiony poziomymi odciskami sznura, wió-
rowiec obuboczny i czworościenna siekiera z krzemienia wołyńskiego, osełka 
kamienna, 2 dłuta i przekłuwacz kościany;

grób nr 6 – pucharek doniczkowaty zdobiony odciskami sznura, pucharek klep-
sydrowaty zdobiony na całej powierzchni ornamentem rytym i odciskami sznura;

grób nr 7 – duży, niezdobiony puchar ze śladami obmazywania.
Naczynia z grobów: 3, 4 (pucharek) i 6 (pucharek klepsydrowaty) wykazują 

cechy kultury środkowodnieprzańskiej.
Kurhan ze stan. 31 w Werszczycy należy datować na młodszą fazę kultury 

ceramiki sznurowej.
Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Regio-

nalnym w Tomaszowie Lubelskim.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania nie będą kontynuowane.

TARGOWISKO, st. 11, 
gm. Kłaj, woj. małopolskie

TARGOWISKO, st. 16, 
gm. Kłaj, woj. małopolskie

Urzejowice, st. 8, gm. Przeworsk, 
woj. podkarpackie,  
AZP 104-80/10

WERSZCZYCA, st. 31,  
gm. Jarczów, woj. lubelskie, 
AZP 94-91/125
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•	 osada kultury lendzielskiej z II okresu neolitu
Ratownicze badania szerokopłaszczyznowe, przeprowadzone od 19 do 27 

września pod kierownictwem Kazimierza Reguły (autor sprawozdania, Mu-
zeum Żup Krakowskich Wieliczka). Finansowane przez Muzeum Żup Krakow-
skich Wieliczka. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 50 m².

W sezonie 2000 r. zaplanowano dokończenie eksploracji południowej czę-
ści chaty półziemiankowej, odkrytej w 1999 r., a której z przyczyn obiektyw-
nych nie zdołano przebadać w ubiegłym roku.

Obiekt l – chata półziemiankowa została odsłonięta na poziomie 30 cm. 
Miała kształt kolisty, o średnicy 280 cm. Funkcjonowała w dwóch fazach. 
W pierwszej fazie było użytkowane całe jej wnętrze, do głębokości 110-114 cm. 
W drugim etapie była wykorzystana tylko górna część obiektu, do głębokości 72 
cm, o zarysie zbliżonym do nieforemnego czworoboku i wymiarach 240 x 240 
cm. Z tą fazą łączy się ślad po kolistej jamie słupowej o średnicy 60 cm, położo-
ny przy południowej ścianie budowli. Podobnie jak w 1999 r., obiekt ten nie do-
starczył zbyt dużej ilości materiału zabytkowego. Składały się na niego głównie 
ułamki z naczyń lepionych ręcznie z gliny tłustej, zawierającej domieszkę schu-
dzającą w postaci tłuczonej ceramiki i ziaren kwarcu. Powierzchnie zewnętrzne 
i wewnętrzne tych wyrobów są gładkie, barwy brunatnej, ceglastej i jasnobru-
natnej, o formach typowych dla tzw. grupy modlnicko-pleszowskiej kultury 
lendzielskiej (m.in. spotyka się tutaj dna kubków stożkowatych służących do 
brykietowania soli). Z innych zabytków należy wymienić wyroby z krzemienia 
jurajskiego (rdzenie, wióry, odłupki, tłuczek), kamienny rozcieracz lub gładzik, 
a także węgle drzewne, polepę i drobne kamienie piaskowcowe.

Na granicy odcinka I i Xl, w odległości 120 m na południowy wschód od 
ww. chaty, zauważono, na głębokości 30 cm ślad nieregularnej jamy o wymia-
rach 110 x 90 cm (obiekt 6), w którą wkopano drewniany słup o średnicy 32 cm, 
na głębokości 66 cm.

W odległości 1 metra na południe od obiektu 6 zlokalizowano, na poziomie 
40 cm, ślad po kołku drewnianym, kształtu owalnego (obiekt 8), o wymiarach 
20 x 16 cm, wypłycający się na poziomie 47 cm.

Na obecnym etapie badań terenowych na razie brak  powiązań konstruk-
cyjnych obiektów 6 i 8 z wyżej opisaną chatą półziemiankową.

Przy zachodniej ścianie wykopu XI odsłonięto, na głębokości 30 cm, dużą 
ciemną plamę (obiekt 9) o wymiarach 300 x 140 cm, która wchodziła na sąsied-
ni niebadany odcinek XII. Z powodu pilnych prac polowych zaniechano dalszej 
eksploracji obiektu.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Żup Kra-
kowskich Wieliczka.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach i Materiałach do Dziejów 
Żup Solnych w Polsce”, t. 22.

Badania terenowe na stanowisku będą kontynuowane.

•	 osada neolityczna kultury lendzielskiej o charakterze mieszkalno-pro-
dukcyjno-rolnym
ślady osadnictwa z wczesnej epoki żelaza•	
ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich•	
ślady osadnictwa z wczesnego i późnego średniowiecza oraz z okresu •	
nowożytnego

SSzerokopłaszczyznowe badania ratownicze, przeprowadzone od 5 lipca 
do 10 sierpnia przez Jarosława M. Frasia (autor sprawozdania, Muzeum Żup 
Karkowskich Wieliczka). Finansowane przez Muzeum Żup Karkowskich Wie-
liczka. Piąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 725 m².

Badania zostały podjęte jako kontynuacja badań z lat poprzednich. Prowa-
dzono m.in. rozpoznanie południowego i zachodniego zasięgu osady kultury 

WIELICZKA, st. 87, gm. loco, 
woj. małopolskie,  
AZP 104-58/20

WIELICZKA-ROŻNOWA, 
st. 13, gm. loco,  
woj. małopolskie,  
AZP 104-57/13
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lendzielskiej oraz dalsze odsłanianie rejonów stanowiska z licznymi jamami 
słupowymi. Przebadano obszar o powierzchni  około 725 m2. Głębokość eks-
ploracji wahała się w poszczególnych wykopach od około 40 do 160 cm. Od-
kryte nawarstwienia są analogiczne do rozpoznanych w poprzednich sezonach 
badawczych. Oznaczono łącznie 68 obiektów (obiekty o nr 145-212), z których 
większość to ślady po słupach. Ich układ pozwala na identyfikacje kilku kon-
strukcji naziemnych o charakterze mieszkalnym i gospodarczym. Średnica jam 
słupowych wynosi od kilkunastu do około 30 cm i sporadycznie przekracza głę-
bokość 20 cm. W większości zachowują się jedynie pozostałości denne o miąż-
szości wypełniska 3-5 cm. Spośród obiektów należy wyróżnić obiekt 123 bada-
ny w 1999 r. (kontynuacja obiektu 9 odkrytego w 1996 r.), który można zinter-
pretować jako pozostałość po palisadzie występującej na południowym krańcu 
osady. Poza domniemaną palisadą obserwuje się drastyczne zmniejszenie liczby 
materiałów archeologicznych oraz zwiększenie kąta nachylenia stoku. Innym 
ciekawym obiektem jest obiekt 70 częściowo wyeksplorowany w 1998 r. Jest 
to duże palenisko w kształcie owalu o wymiarach około 4,50 x 2 m. Na zachód 
od paleniska natrafiono na załamany pod kątem zbliżonym do prostego rowek 
(obiekt 163) będący zapewne narożnikiem trapezowatej lub prostokątnej bu-
dowli związanej z kulturą lendzielską.

Wśród odkrytych artefaktów przeważająca część to ułamki ceramiki. Od-
kryto również niewiele krzemieni, rozcieracze, a nawet fragmenty żaren. Mate-
riały ceramiczne w większości należy łączyć z kulturą lendzielską. W obecnym 
sezonie natrafiono tylko na pojedyncze ułamki wchodzące z „kubków o koń-
czystych dnach” wiązanych z produkcją soli. Z solowarstwem łączy się także 
kilka stopek naczyń kielichowatych. Mogą one łączyć się zarówno z okresem 
halsztackim (na podstawie analogii do innych stanowisk – przy braku innych 
materiałów z tego okresu na stanowisku Wieliczka-Rożnowa 13), jak i z okre-
sem wpływów rzymskich (z tego okresu pochodzi co najmniej jeden fragment 
żarna oraz ewentualnie kilka innych ułamków ceramiki). Stwierdzono także 
występowanie materiałów ceramicznych łączonych z wczesnym i późnym śre-
dniowieczem oraz okresem nowożytnym.

Teren jest poważnie zagrożony przez zabudowę domami jednorodzinnymi 
oraz uprawę rolną, która w związku z płytkim zaleganiem obiektów przyczynia 
się do szybkiej dewastacji stanowiska.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Żup Kra-
kowskich Wieliczka.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach i Materiałach do Dziejów 
Żup Solnych w Polsce”, t. 22.

Badania będą kontynuowane.

•	 osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
Stanowisko zajmuje rozległe wyniesienie (residuum terasy) w pobliżu Ka-

nału Parchańskiego (położenie topograficzne: N:914,l; W:609,0). Na stanowisku 
zdecydowanie dominują gleby brunatne wyługowane, na podłożu piaszczystym 
i słabogliniastym, od zachodu ograniczone przez płaty gleb hydrogenicznych 
(torfy, mursze), od wschodu – bielic. Obecnie powierzchnia stanowiska jest 
poddawana działalności eolicznej.

Badaniami kierowała prof. dr hab. Lucyna Domańska z Pracowni Epoki 
Kamienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Badania były finan-
sowane przez WKZ i sponsorów.

Badania w roku 2000 objęły południowo-wschodnią część stanowiska. 
Przebadano tu 11 wykopów o powierzchni łącznej 275 m². Zidentyfikowano 
łącznie 25 obiektów nieruchomych. Do interesujących obiektów należały m.in. 
obiekt nr 26 (domniemany piec), 44 (studnia) i 49 (śmietnisko o niezwykle bo-
gatej treści kulturowej).

WILKOSTOWO, st. 23/24, 
gm. Aleksandrów Kujawski, 
woj, kujawsko-pomorskie
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Na obiekty ruchome składają się przede wszystkim ceramika (2560 egz.) 
oraz krzemienie (106 egz.), a także wyroby kamienne (11 egz., w tym dwie sie-
kierki). Istotne jest pozyskanie sporej  ilości kości (293 sztuki).

Rozpoznaną część osady można datować na przełom fazy IIIA/IIIB kultury 
pucharów lejkowatych wg chronologii A. Kośko.

Badania będą kontynuowane

•	 osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (epoka brązu-wczesna epoka żelaza)•	
osada kultury przeworskiej (wczesny okres wpływów rzymskich)•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza ( 2 poł. XI-1 poł. XIII w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie autostrady A-4, przeprowa-
dzone pod kierunkiem dr. L. Żegadło i mgr. A. Kosickiego (Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN we Wrocławiu). Przebadano powierzchnię 61 arów. Drugi se-
zon badań.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2000”, s. 197-207.

patrz: nowożytność

•	 osada kultury malickiej
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej•	
osada kultury puchowskiej (młodszy okres przedrzymski)•	
osada kultury przeworskiej (młodszy okres rzymski)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, na trasie autostrady A-4, przepro-
wadzone w części wschodniej przez Pracownię Usług Archeologicznych mgr 
Magdaleny Suchorskiej-Roli, w części zachodniej przez Pracownię Archeolo-
giczną Jerzego Okońskiego. 

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2001-2002”, s. 253-268.

•	 osadnictwo kultury pucharów lejkowatych
cmentarzysko kultury pomorskiej•	
cmentarzysko kultury wielbarskiej•	

Badania prowadzone przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskie-
go w Bydgoszczy pod kierunkiem mgr Jolanty Szałkowskiej-Łoś i mgr. Józefa 
Łosia. Finansowane przez Kujawsko-Pomorskiego WKZ.

Badania o charakterze ratowniczym podjęto w związku z zagrożeniem sta-
nowiska polegającym na nielegalnym wydobywaniu piasku. Wykopy zakładano 
w najbardziej zagrożonej części wzgórza. Przebadano obszar 3,50 ara, odkry-
to 72 obiekty, w tym 46 grobów. W wykopie 11 zlokalizowanym w szczytowej 
partii wzgórza wystąpiły obiekty neolityczne. Odkryto grób skrzyniowy kultu-
ry pomorskiej z 4 urnami, w tym 3 popielnicami twarzowymi i przystawkami. 
Cmentarzysko z okresu rzymskiego zawierało pochówki zarówno szkieletowe, 
jak i ciałopalne (popielnicowe obsypane stosem, jamowe).

Dokumentacja i zbiory znajdują się w Muzeum Okręgowym im. Leona Wy-
czółkowskiego w Bydgoszczy.

Badania będą kontynuowane.

•	 osada kultury malickiej
osada grupy pleszowskiej kultury lendzielskiej•	
ślady osadnicze z okresu wczesnej epoki brązu•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone pod kierunkiem mgr 
Adama Kuleszy i  mgr. Pawła Jaśkowiaka. Przebadano powierzchnię 46,65 ara.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie  2001-2002”, s. 247-152.
Badania będą kontynuowane.

WILKOWICE, st. 8,  
gm Żórawina,  
woj. dolnośląskie

WOŹNIKI, st. 15, gm. loco, 
woj. śląskie, AZP 91-48/21 

ZAGÓRZE, st. 2, 
gm. Niepołomice,  
woj. małopolskie

ZAKRZEWSKA OSADA,  
st. 1, gm. Więcbork,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 32-32/46

ZAKRZOWIEC, st. 6,  
gm. Niepołomice,  
woj. małopolskie
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•	 ślad osadnictwa ze schyłkowego paleolitu (kultura świderska) i z mezo-
litu (krąg tardenuaski ?)
osadnictwo neolityczne (kultura pucharów lejkowatych, kultura amfor •	
kulistych, kultura ceramiki sznurowej)
osadnictwo z okresu halsztackiego (kultura łużycka) i z okresu lateńskiego (?)•	
osadnictwo z okresu wpływów rzymskich (kultura przeworska)•	
osadnictwo z wczesnego- i późnego średniowiecza•	

Badania wykopaliskowe prowadzone przez mgr Lidię Kamyszek i mgr. Mi-
rosława Masojcia (Zakład Badań Ratowniczych Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN, Oddział we Wrocławiu). Finansowane przez inwestora.

Stanowisko było zagrożone budową autostrady A4. W 2000 roku przebada-
no 30 arów, odkrywając około 27 obiektów o różnych funkcjach datowanych jw. 
Znaleziono kilkaset fragmentów ceramiki naczyniowej pradziejowej i średnio-
wiecznej oraz kilkaset zabytków krzemiennych.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Gór-
nym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, 2002, s. 474. Katowice.

patrz: mezolit

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 cmentarzysko grupy krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznurowej
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 25 września do 14 
października pod kierownictwem mgr. Piotra Włodarczyka (autor sprawozdania, 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie). Finansowane przez 
WKZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 327,50 m².

W roku 2000 kontynuowano badania ratownicze cmentarzyska kultury ce-
ramiki sznurowej. Wykop został usytuowany bezpośrednio na wschód oraz na 
południe od powierzchni przebadanej w 1999 r. Odkryto płytki grób jamowy. 
Znajdował się on w pewnym oddaleniu (około 8 m) od skupiska grobów prze-
badanych w poprzednim sezonie. Znaleziono w nim pochówek dziecka, ułożony 
w pozycji skurczonej, na prawym boku i zorientowany wzdłuż osi północ-połu-
dnie, głową na południe, twarzą na wschód. Przy zmarłym odkryto puchar sznu-
rowy, słabo zachowany topór, siekierę oraz nóż wiórowy. Pod względem cech ce-
ramiki inwentarz z tego grobu nawiązuje do wyposażenia grobu 3, przebadanego  
w 1999 r.

W północno-wschodniej części wykopu przebadano fragment rozległej 
niecki, wypełnionej ciemnymi warstwami spływowymi. Prawdopodobnie jest to 
fragment jamy powstałej w wyniku wybierania ziemi na budowę kurhanu. Nasyp 
ziemny znajdował się najprawdopodobniej na najwyższej części wzgórza.

W części południowej stanowiska badano zaciemnienia, które zlokalizowano 
wiosną na świeżo zaoranym polu. Okazało się, że były to obiekty o nowożytnej 
chronologii (koniec XIX/początek XX w.). Miały charakter piwniczek o głęboko-
ści dochodzącej do około 2,50 m. Przebadano 4 takie jamy.

ZAKRZÓW, st. 4,  
gm. Gogolin, woj. opolskie, 
AZP 93-39/76

Zakrzów, st. 6, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, 93-39/76 

Zakrzów, st. 41, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, AZP 93-38/44

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

Zelgoszcz Nowa, st. 2,  
gm. Stryków, woj. łódzkie, 
AZP 63 – 52

ZIELONA, st. 3, gm. Koniusza,  
woj. małopolskie,  
AZP 100-58/ 223
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Badania wykopaliskowe na st. 3 w Zielonej zostały zakończone. Dzięki nim 
odkryto niezwykle interesujące, małe cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej, 
w tym bardzo bogato wyposażony grób mężczyzny (wojownika). Obiekty z Zie-
lonej mogą być datowane na początek rozwoju grupy krakowsko-sandomierskiej 
kultury ceramiki sznurowej.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Instytucie Archeolo-
gii i Etnologii PAN, Pracownia w Igołomi.

Wyniki badań opublikowano w „Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. 56,  
s. 342-366.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: paleolit

•	 osada kultury pucharów lejkowatych
osada kultury amfor kulistych•	
osada z okresu wczesnej epoki brązu•	
osada kultury łużyckiej•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 3 do 28 lipca pod kierunkiem 
Jarosława Roli (Muzeum Okręgowe w Pile). Finansowane przez SOZ, Oddział 
w Poznaniu, Delegatura w Pile. VIII sezon na osadzie i przeprawie. Przebadano 
powierzchnię 0,50 ha.

Stanowisko niszczone przez głęboką orkę, zlokalizowane w obrębie terasy 
dolnej doliny Noteci. 

Wykop badawczy założono w strefie „mokrej” stanowiska w obrębie pół-
nocnego stoku wału wydmowego oraz na wyżej położonym suchym fragmencie 
stanowiska. Założenie wykopu pozwoli odsłonić pozostałości kolejnych drew-
nianych konstrukcji przeprawowych z epoki neolitu. 

W wykopie zarejestrowano poziomy chronologiczne: poziom k. łużyckiej, 
poziom wczesnej epoki brązu, poziom k. amfor kulistych oraz poziom k. pu-
charów lejkowatych. W obrębie warstwy kultury pucharów lejkowatych zare-
jestrowano pozostałości konstrukcji drewnianej – słupy dębowe oraz warstwa 
faszyny, na którą składały się pnie, gałęzie, odpady produkcji ciesielskiej z tere-
nu osady. Odkryta konstrukcja miała charakter przeprawowy, analogicznie do 
grobly kultury amfor kulistych. Badania wykopaliskowe w 2000 r. wykazały, że 
warstwa kulturowa związana z kulturą łużycką ulega całkowitemu zniszczeniu. 
W strefie suchej stanowiska zebrano liczny materiał ceramiczny i krzemienny 
KCWR, KPCW i KAK. Odsłonięto fragment obiektu posłupowego. 

Badania potwierdziły obawy związane z rozorywaniem warstwy kulturowej 
w części osadowej oraz przesychaniem i destrukcją najpłycej położonych kon-
strukcji drewnianych kultury łużyckiej. Ponadto przyniosły wiedzę dotyczącą 
rozplanowania osad neolitycznych i odkrycie kolejnej konstrukcji drewnianej 
przeprawowej grobli z epoki neolitu, zbudowanej przez ludność kultury pucha-
rów lejkowatych.

Zimna Woda, st. 3, gm. Zgierz,  
woj. Łódzkie, AZP: 63–50

Zrębice, Jaskinia Komarowa, 
st. 5, gm. Olsztyn, woj. śląskie, 
AZP 88-50/41

ŻUŁAWKA MAŁA, st 1,  
gm. Wyrzysk,  
woj. wielkopolskie,  
AZP 37-31/80
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EPOKA BRĄZU 
Wczesna i starsza epoka brązu

patrz: neolit

•	 osada wielokulturowa z okresu neolitu i starszej epoki brązu
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone pod kierownictwem 

Marka Materny (Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni). Finansowane 
przez Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni.

patrz: neolit

•	 osadnictwo z okresu wczesnej epoki brązu
osada kultury łużyckiej•	

Tegoroczne badania wykopaliskowe są piątym sezonem (poprzednie: 1995, 
1996, 1998, 1999) realizowanym w Bruszczewie przez Instytut Prahistorii Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, drugim (poprzedni 1999) we 
współpracy z partnerem z Niemiec (Uniwersytet w Bambergu). Kierownikiem 
badań ze strony niemieckiej był prof. dr hab. Johannes Müller. Wykopaliska 
trwały od 10 lipca do 20 sierpnia. Ekspedycja składała się z 15 osób (5 archeolo-
gów oraz 10 studentów w ramach praktyk wykopaliskowych). Finansowano je 
z funduszy Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego, Powiatowego Urzę-
du Pracy w Kościanie oraz Uniwersytetu w Bambergu. 

Odsłonięto 2 nowe wykopy. Wykop XIV o powierzchni 144 m2 został usy-
tuowany na zachodnim skłonie wzniesienia i miał charakter sondażowy. Za-
miarem było rozpoznanie stanu zachowania zachodniej części stanowiska, 
gdzie dotychczas nie prowadzono żadnych badań. Wykop XV o powierzchni  
80 m2 umieszczono w strefie torfowej, w miejscu gdzie w sezonie 1999 znajdo-
wał się wykop XIII. Celem było pozyskanie większej ilości informacji o zawar-
tości strefy torfowej stanowiska. W sumie zbadano powierzchnię 224 m2.

We wschodniej, górnej części wykopu XIV, stwierdzono znaczny stopień 
zniszczenia substancji źródłowej spowodowany procesami stokowymi spotę-
gowanymi w wyniku intensywnej uprawy. Nieliczne obiekty, których odkryto 
22, były płytkie i z niewielką liczbą źródeł ruchomych oraz o trudnej do spre-
cyzowania funkcji (głównie dołki posłupowe oraz tzw. pozostałości osadowe). 
W zachodniej, dolnej części analizowanego wykopu odsłonięto pierwotny skraj 
wzniesienia, oddalony od aktualnej krawędzi o około 10 m na wschód. Eksplo-
racja nawarstwień związanych ze stokiem ujawniła fakt, iż także i od strony 
zachodniej znajdowały się konstrukcje utrudniające dostęp do wnętrza stano-
wiska. Pierwotny stok był bardzo stromy i trudno sobie wyobrazić, by mógł po-
wstać wyłącznie siłami natury. Mamy tu do czynienia ze świadomym wyostrze-
niem dolnej części stoku. Ponadto w jego krawędziowej partii zarejestrowano 
pozostałości palisady z grubych półpniaków, analogicznie do części pomocnej 
stanowiska, wzmocnione od wewnętrznej strony stanowiska regularnym ukła-
dem złożonym z dużych kamieni. Nowym elementem jest rejestracja prze-
rwy w palisadzie (jednej z wielu?). Niestety niewielki obszar objęty badaniami 
uniemożliwia określenie szerokości tej bramki. W najstarszych stratygraficznie 

Babia, st. 6, gm. Rzgów, 
woj. wielkopolskie  

BOCHNIA, st. 45,  
woj. małopolskie,  
AZP 104-61/67

Brzezie, st. 17, gm. Kłaj, 
woj. małopolskie

BRUSZCZEWO, st. 5,  
gm. Śmigieł,  
woj. wielkopolskie
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warstwach znajdowała się bogata kolekcja źródeł ruchomych. Cechy ceramiki 
można jednoznacznie wiązać z wczesną epoką brązu. Z wykopu pozyskano 6 
grodków sercowatych, które wyraźnie powiększyły bardzo liczną kolekcję tych 
wytworów znaną z poprzednich sezonów. Prace, z powodu braków finanso-
wych, zostały przerwane i powinny być dokończone w przyszłych sezonach.

Wykop XV objął strefę torfową stanowiska o ustalonej wstępnie intensyw-
nej eksploatacji pradziejowej (wykop XIII/99 i wiercenia). Podzielono go na 
kilka kwadratowych sekcji oddzielonych świadkami. Stwierdzono skompliko-
waną sytuację pod względem zarówno sedymentologicznym, jak i kulturowym. 
Dzięki konsultacji paleobotaników zostało zarejestrowanych kilka odmian tor-
fu i innych uwarstwień pochodzenia wodno-organicznego. Odkryto dwie war-
stwy antropogeniczne, górna ze źródłami kultury łużyckiej oraz dolna – wczes- 
nobrązowa. Obie miały skośny przebieg i zalegały płytko w części zachodniej 
(od strony wzniesienia), a biegły coraz niżej w kierunku wschodnim (do rzeki).

Pierwsza z nich to peryferia osady ludności kultury łużyckiej z dużą ilością 
materiałów z surowców mineralnych (ceramika i kamienie) oraz organicznych 
(drewno ze śladami obróbki, kości, w tym ludzkie, róg i inne surowce). Nie 
stwierdzono jednak, by materiały ruchome tworzyły bardziej skomplikowane 
układy w postaci obiektów archeologicznych. Jest to więc peryferie osady o za-
pewne śmietnikowym charakterze.

Druga warstwa jest związana z wczesną epoką brązu. Obok podobnego 
zestawu wytworów z surowców mineralnych i organicznych warstwa zawiera-
ła również pozostałości po konstrukcjach budowlanych w formie wątków ścian 
wykonanych w dwóch technikach. „Plecionkowa” polegała na wbiciu co około 2 
m pionowych słupów, między którymi były następnie przeplatane poziome, cien-
kie i długie gałęzie. Drugą technikę można nazwać prymitywną odmianą metody 
„sumikowej”. Co mniej więcej 2 m wbijano parami cienkie słupki, a pomiędzy nie 
wsuwano poziome elementy w postaci dość grubych „desek”). Niestety szczu-
płość przebadanego obszaru uniemożliwia dokonanie dalej idących rekonstruk-
cji, szczególnie odpowiedzi na pytanie, czy odkryte wątki ścian należą do budyn-
ków, są elementem umocnień brzegowych, czy pozostałościami opłotowań.

W celu poszerzenia przestrzeni prospekcji kształtowania się warstwy 
wczesnobrązowej w części wschodniej stanowiska (wokół wykopu XIV) została 
wytyczona regularna siatka (o oczku 4 x 4 m), w której ramach wykonano 48 
wierceń. Umożliwiły one, modelowaną technikami komputerowymi, trójwy-
miarową rekonstrukcję przebiegu badanej warstwy. Poziom wczesnobrązowy 
obejmował obszar około 70 m (oś północ-południe) i około 20 m (oś wschód- 
zachód), a od wschodu jego koniec wyznaczało zapewne wczesnobrązowe  
koryto rzeki Samicy.

Wstępne wyniki badań paleobotanicznych są obiecujące. W torfach brusz-
czewskich zachowały się praktycznie wszystkie odmiany pozostałości botanicz-
nych (np. odkryte w tym roku owoce jabłek czy odchody zwierząt). Trwają tak-
że analizy dendrochronologiczne i paleozoologiczne pozyskanych materiałów.

Reasumując, należy ocenić sezon 2000 za owocny, a konieczność prowa-
dzenia dalszych badań na stanowisku nie podlega kwestii.

Autor, dr Janusz Czebreszuk, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Ciosny Folwark, st. 2,  
gm. Zgierz, woj. łódzkie,  
AZP 63–51

Ciosny Folwark, st. 3, 
gm. Zgierz, woj. łódzkie, 
AZP 63–51
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patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: neolit

patrz: neolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: paleolit

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: neolit

patrz: neolit

patrz: neolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: neolit

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

Daniszew, st. 19, gm. 
Kościelec, woj. wielkopolskie, 
AZP 58-43/78

Daniszew, st. 21, gm. loco, 
woj. wielkopolskie,  
AZP 58-44/90

Dzierżnica, st. 35, gm. 
Dominowo,  
woj. wielkopolskie

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

Grębów, st. 36, gm. loco, 
woj. podkarpackie,  
AZP 91-75/82

Grodzisko Dolne, st. 22,  
gm. loco, woj. podkarpackie,  
AZP 101-81/6

Hłomcza, st. 1, gm. Sanok, 
woj. podkarpackie,  
AZP 112-79/80

Janków, st. 9-11, gm. Piątek, 
woj. łódzkie, AZP 59-52

Kamionki Duże, st. 2,  
gm. Łysomice, woj. kujawsko-
pomorski, AZP 37-45/27

Kąty Wrocławskie, nr rej.  
zab. 7/Arch/200, gm. loco,  
woj. dolnośląskie

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

Kozanki Podleśne, st. 7, gm. 
Świnice Warckie, woj. łódzkie, 
AZP 60-46/27

Kraków-Kosocice, st. 17,  
gm. Kraków, woj. małopolskie, 
AZP 104-57/200

Kraków-Nowa Huta-Cło, 
st. 65, woj. małopolskie, 
AZP 102-58/7
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patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: neolit

patrz: neolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: neolit

patrz neolit

•	 osada wielokulturowa – kultury amfor kulistych, schyłkowej fazy kul-
tury trzcinieckiej
cmentarzysko – kultury wołyńsko lubelskiej ceramiki malowanej, mie-•	
rzanowickiej, przeworskiej i wielbarskiej

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 24 lipca do 12 
sierpnia pod kierownictwem mgr. Józefa Niedźwiedzia (autor sprawozda-
nia, Usługi Archeologiczne i Geodezyjne „Profil”). Przebadano powierzchnię  
115 m².

Odkryto grób szkieletowy kultury mierzanowickiej oraz 9 obiektów osa-
dowych.

Najstarszą z jam w nieregularnych kształtach w rzucie i profilu, stosunkowo 
płytką i ubogą w materiały zabytkowe datowano na środkowy neolit. Znajdowa-
ło się w niej tylko kilka niecharakterystycznych fragmentów ceramiki, fragment 
rozcieracza, kilka fragmentów kości zwierzęcych i odłupek krzemienny.

Z kulturą amfor kulistych można łączyć jedną z owalnych jam trapezowa-
tych. Znaleziono w jej wypełnisku 2 przekłuwacze kościane, fragmenty naczyń 
ornamentowane odciskami sznura, sporo fragmentów ceramiki i kości zwierzę-
cych oraz 4 odłupki i wiórek krzemienny.

Do kultury mierzanowickiej należy zaliczyć jedyny odkryty, w tym sezo-
nie grób szkieletowy dziecka, złożony do grobu w pozycji wyprostowanej, na 
wznak, z rękami złożonymi na piersi, zorientowany na kierunku północy za-
chód-południowy wschód, z głową na południowy wschód. Na kościach obu 
rąk były miedziane bransolety w kształcie wierzbowego liścia, na palcach 2 
skręty miedziane. W okolicach klatki piersiowej zanotowano 7 miedzianych, 
okrągłych blaszek „cekinów”, o średnicy 5-12 mm i 8 kościanych paciorków.

Lipnik, st. 5, gm. Kańczuga, 
woj. podkarpackie,  
AZP 104-79/155

Mamień, st. 3, gm. Parzęczew, 
woj. łódzkie, AZP 62-50

Maziarnia, st. 17, gm. Żmudź, 
woj. lubelskie, AZP 83-91/93

Międzyrzecz, st. 106, gm loco 
woj. lubuskie, AZP 51-15/123

Milejowice, st. 19, gm. 
Żórawina, woj. dolnośląskie

Mołodutyń, st. 17,  
gm. Kamień, woj. lubelskie, 
AZP 81-91/142

Nowy Dwór, st. 7, gm. Peplin, 
woj. pomorskie, AZP 20-44/55

Obierwia-Smolińska, st. 10, 
gm. Lelis, woj. mazowieckie, 
AZP 37-70/52

Piskorzówek, st. 11, gm. 
Domaniów, woj. dolnośląskie

PODLODÓW, st. 2,  
gm. Łaszczów, woj. lubelskie, 
AZP 93-92/3
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Pozostałe odkryte w tym sezonie obiekty należy zaliczyć do kultury trzci-
nieckiej, 3 z nich (jamy trapezowe) były stosunkowo głębokie, dalsze 4 były 
dosyć płytkie. Najczęściej zawierały one niewielką ilość materiałów, wyjątek 
stanowi obiekt 65, gdzie obok drobnych zabytków znaleziono szydło kościane, 
pobijak przerobiony z topora rogowego i duży fragment czarki półkulistej. Z tą 
kulturą trzeba łączyć także wolno stojący, wydrążony w lessie piec kopułkowy 
o wym. 80 x 60 cm wraz z jamą przypaleniskową. Być może posiadał on jakąś 
konstrukcję z wapienia, gdyż w chwili odsłonięcia, wewnątrz pieca znaleziono 
rumosz wapienny.

Dokumentacja i materiał są przechowywane w Muzeum w Tomaszowie 
Lubelskim.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowow-
schodniej”, t. VI, s. 60-69.

Badania będą kontynuowane.

patrz: neolit

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: neolit

•	 osada-obozowisko kultury iwieńskiej lub trzcinieckiej (wczesna lub 
starsza epoka brązu)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 1 do 12 września 
pod kierownictwem mgr. Witolda Migala (Stowarzyszenie Naukowe Archeolo-
gów Polskich, Oddział w Warszawie). Finansowane przez Polski Koncern Naf-
towy „Orlen” SA. Przebadano powierzchnię 2888 m².

Badania podyktowane pracami związanymi z budową rurociągu, którego 
trasa koliduje ze stanowiskiem. Na trasie kolizji wytyczono 37 wykopów ukła-
dających się w pas usytuowany na linii północ-południe. Wykopy 1-12 i 14-37 
miały wymiary 10 x 8 m, wykop 13 miał wymiary 8 x 1 m.

Pod humusem (ziemia orna o grubości 35-40 cm) zalegał calec w postaci żółtej 
gliny. W otwartych wykopach nie stwierdzono obiektów archeologicznych. Zebra-
ny materiał zabytkowy (5 fragmentów ceramiki nowożytnej) pochodził z humusu.

Przybysław, st. l, gm. Dąbrowa 
Biskupia, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 45-42/207

Radawa, st. 8, gm. Wiązownica, 
woj. podkarpackie,  
AZP 101-84/11

Rogowo, st. 23, gm. Lubicz, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 38-45/107

Rosanów, st. 1-2, gm. Zgierz, 
woj. łódzkie, AZP 63 - 51

Rożniatów Kolonia, st. 10, 
gm. Uniejów, woj. łódzkie, 
AZP 60-46/14

Ruda, st. 3-6, odcinek A, gm. 
Grudziądz, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 32-44/11-14

Ruszków I, st. 19, gm. Kościelec, 
woj. wielkopolskie,  
AZP 58-44/35

RYBNE, st. 3, gm. Gostynin, 
woj. mazowieckie,  
AZP 52-50/6
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Materiał i dokumentacja są przechowywane w Państwowym Muzeum Ar-
cheologicznym w Warszawie.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: neolit

patrz: paleolit

patrz neolit

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: neolit

•	 ślady budowli kultury lendzielskiej
grób kultury ceramiki sznurowej•	
cmentarzysko kultury mierzanowickiej z wczesnego okresu epoki brązu•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od czerwca do lipca 
pod kierownictwem Barbary Baczyńskiej (autorka sprawozdania, Instytut Ar-
cheologii i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie). Pierwszy sezon badań. Prze-
badano powierzchnię 2 arów.

Stanowisko zostało zlokalizowane w lutym tego roku, dzięki zgłoszeniu 
właścicieli pola państwa Samborków. Wizja lokalna przeprowadzona natych-
miast przez pracowników IAiE PAN, Oddział w Krakowie, ujawniła istnienie 
niszczonego przez orkę cmentarzyska z wczesnego okresu epoki brązu. Na po-
łudniowo-wschodnim stoku wzniesienia lessowego opadającego w kierunku 
doliny zalewowej Ropotka były widoczne szczątki ludzkich grobów. W wielu 
miejscach humus był już tak zerodowany, że wychodziła na powierzchnię skała 
lessowa i na jej tle rysowały się jamy grobowe o prostokątnych kształtach. Prze-
prowadzone badania powierzchniowe na całym wzniesieniu pokazały, że jest 
tu zlokalizowane olbrzymie cmentarzysko kultury mierzanowickiej. Opierając 
się na wcześniej przeprowadzonym szczegółowym rozpoznaniu terenu, wyty-
czono wykop, który ciął zachodni kraniec cmentarzyska, biegnąc od kulminacji 
wzgórza w dół.

Odsłonięto powierzchnię 2,10 ara (30 x 7 m) tuż pod kulminacją. Liczba 
zlokalizowanych na tym obszarze obiektów przeszła najśmielsze oczekiwania, 
zarejestrowano bowiem 54 obiekty: 48 grobów i 6 dołków posłupowych. Więk-
szość odsłoniętych obiektów to groby płaskie, jamowe związane z kulturą mie-
rzanowicką, tylko jeden grób o konstrukcji niszowej jest śladem pobytu na tym 
terenie ludności kultury ceramiki sznurowej.

Ludność kultury mierzanowickiej grzebała zmarłych w jamach grobowych 
w owalnym lub prostokątnym kształcie, zorientowanych generalnie zachód-
wschód z mniejszymi lub większymi odchyleniami na południe i północ. Zmar-
li spoczywali w grobach w pozycji embrionalnej, kobiety składano na boku 
lewym, z głową na wschód, mężczyzn na boku prawym z głową na zachód, 
twarze mieli w kierunku południowym, nogi i ręce podkurczone. Większość 
grobów była pojedyncza, ale w czterech jamach pochowano po 2 zmarłych. 

Sąsieczno, st. l, gm. Obrowo, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 41-46/18

Strzegowa, Jaskinia Biśnik,  
gm. Wolbrom, woj. małopolskie

Strzyżów, st. 25, gm. Horodło, 
woj. lubelskie, AZP 86-95

Suraż, st. 37 i 41, gm. loco, 
woj. podlaskie, AZP 41-84/
XXXVII i XLI

Szarbia, st. 7, gm. Koniusza, 
woj. małopolskie, AZP 101-
59/66

SZARBIA, st. 14, gm. 
Koniusza, woj. małopolskie, 
AZP 101-59
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Szkielety odkrywano na różnych głębokościach, były takie, które wystąpiły tuż 
pod warstwą orną (gł. 20-30 cm), jak również złożone w jamach o głęboko-
ści 100 cm. W niektórych jamach grobowych obserwowano ślady używania 
ognia związane z rytuałami pogrzebowymi oraz ślady rytualnych zabiegów na 
szkieletach. Zmarłym składano do grobu ozdoby i narzędzia pracy. Najczęściej 
spotkaną ozdobą były paciorki wykonane z muszli małży rzecznych, połączone 
w sznury stanowiły ozdobę szyi (w jednym z grobów znaleziono aż 10 sznu-
rów), służyły również jako ozdoba wykończająca pas. Znajdowano też zawiesz-
ki z muszli i zębów zwierzęcych, paciorki z kości i fajansu. Z kości zwierzęcych 
były wykonane szpile, najczęściej z rozszerzoną główką, rzadziej z główką pro-
filowaną. W czterech grobach znaleziono ozdoby wykonane z brązu. Były to 
okrągłe zausznice drucikowate i zausznice w kształcie wierzbowego liścia oraz 
blaszki będące okuciami pasa. Narzędzia pracy występowały głównie w gro-
bach męskich. Były to krzemienne grociki do strzał łuku, rzadziej krzemienne 
siekiery, topór kamienny, szydła kościane. Cmentarzysko było rozplanowane 
i pomimo olbrzymiego zagęszczenia tylko w jednym przypadku groby się prze-
cinają. Jamy grobowe były ułożone rzędami biegnącymi z północnego wschodu 
na południowy zachód, w środkowej części wykopu zmienionej na południowy 
wschód-północny zachód, aby poniżej wrócić do poprzedniej orientacji. Ob-
serwowano także w obrębie cmentarzyska strefy pochówku kobiet, mężczyzn 
i dzieci.

W grobie niszowym związanym z kulturą ceramiki sznurowej nie znalezio-
no w komorze głównej szkieletu.

Dołki posłupowe zarejestrowane na obszarze wykopu należy łączyć z dużą 
dozą prawdopodobieństwa z kulturą lendzielską. W rejonie ich występowania 
zarejestrowano niewielkie fragmenty ceramiki tej kultury. Po dokładnej analizie 
przestrzennej okazało się, że w obrębie tegorocznych wykopów zostały uchwy-
cone narożniki dwóch domów słupowych.

Materiał i dokumentacja są przechowywane w Instytucie Archeologii i Et-
nologii PAN, Oddział w Krakowie.

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 osada kultury mogiłowej
Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone od 3 do 22 wrze-

śnia pod kierunkiem P. Makarowicza (Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne). Finansowane 
przez WKZ w Poznaniu.

patrz: neolit

patrz: paleolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

Szestno, st. II (Ptasia Wyspa),  
gm. Mrągowo, woj. warmińsko- 
mazurskie, AZP 21-69/7

SZCZEPIDŁO, st. 18, gm. 
Krzymów, woj. wielkopolskie, 
AZP 57-41

Sztynwag, st. 4, gm. Grudziądz, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 31-44/28

Szynych, st. 13, gm. Grudziądz, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 31-44/28 

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

W
C

Z
E

S
N

A
 I 

S
TA

R
S

Z
A

 E
P

O
K

A
 B

R
Ą

Z
U



70

patrz: neolit

•	 prawdopodobnie mała osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
osada kultury mierzanowickiej (faza klasyczna)•	

Sondażowe badania archeologiczne, przeprowadzone w 2. połowie sierpnia 
przez Renatę Zych (autorka sprawozdania, Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego). Finansowane przez Uniwersytet Rzeszowski. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię około 1,50 ara.

Badania podjęto ze względu na niszczenie stanowiska przez orkę. Miały 
one charakter rozpoznawczy, a ich celem było określenie wartości i stanu za-
chowania obiektów. Wytyczono 13 wykopów. Poniżej warstwy ornej wystąpiła 
jasnobrunatna warstwa zawierająca ponad 100 fragmentów ceramiki kultury 
mierzanowickiej oraz kilka kultury pucharów lejkowatych. Ponadto zarejestro-
wano 8 obiektów, wszystkie o znacznym stopniu zniszczenia. Miąższość najle-
piej zachowanego pochodziła do 30 cm. Stanowisko jest bardzo zniszczone, co 
jest spowodowane dużym nachyleniem stoku i utworzeniem na tym obszarze 
w latach powojennych PGR-u.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Instytucie Arche-
ologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach 
Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. XXIII, s. 199-205.

Badania nie będą kontynuowane.

•	 ślady osadnictwa z okresu mezolitu
ślady osadnictwa  kultury amfor kulistych (neolit) •	
osada i prawdopodobnie cmentarzysko kultury trzcinieckiej (wczesna •	
epoka brązu)
osada wczesnośredniowieczna (ok. X – XI/XII w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone w dniach 10 lipca- 
-2 sierpnia 2000 r. przez mgr Bożenę Bryńczak (autorka sprawozdania, Aka-
demia Podlaska, Siedleckie Towarzystwo Naukowe). Finansował GKZ. Drugi 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 332 m2

.

Badania podjęto w związku z postępującym niszczeniem stanowiska wybiór-
ką piasku. Wykopy badawcze założono wokół wybierzyska. Zadokumentowano 
37 obiektów przestrzennych. Chronologię 11 ustalono na II okres epoki brązu 
i przypisano kulturze trzcinieckiej. Z obiektów wymienionych dwa uznano za po-
zostałości prawdopodobnie zniszczonych pochówków ciałopalnych jamowych. 
Pozostałe określono ogólnie jako jamy. Chronologię sześciu obiektów przebada-
nych w roku bieżącym ustalono na wczesne średniowiecze. Ich łączne ramy chro-
nologiczne mieszczą się między końcem IX wieku, a początkiem XII wieku. Były 
to obiekty dużych rozmiarów, o funkcjach mieszkalnych i gospodarczych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Siedleckim Towarzystwie 
Naukowym.

Wyniki badań zostały opublikowane w: Badania na wielofazowym stano-
wisku 5 w Tokarach gmina Korczew, „Rocznik Mazowieckiego Konserwatora 
Zabytków”, R I 2006, s. 125-132.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: paleolit

Targowisko, st. 16, gm. Kłaj, 
woj. małopolskie

TARNAWKA, st. 13, gm. 
Markowa, woj. podkarpackie, 
AZP 105-79/34

TOKARY, st. 5, gm. Korczew, 
woj. mazowieckie, AZP 54-82

Urzejowice, st. 8, gm. 
Przeworsk, woj. podkarpackie, 
AZP 104-80/10

Wilczyce, st. 10, gm. loco,  
woj. świętokrzyskie,  
AZP 88-73/10
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patrz: neolit

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: paleolit

patrz: neolit

Środkowa, młodsza  
i późna epoka brązu

patrz: neolit

•	 osada grupy tarnobrzeskiej – młodszy okres epoki brązu-wczesna epo-
ka żelaza
osada kultury celtyckiej - okres lateński•	
osada z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego (faza •	
A, B, B2/C1)
osada wczesnośredniowieczna (V/VI-VIII w., VIII-X w.)•	
transzeja z II wojny światowej•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone od 24 lipca do 
19 sierpnia przez prof. dr. hab. Michała Parczewskiego (autor sprawozdania, In-
stytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Finansowane przez Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szesnasty sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 122 m².

Badania prowadzono w części zachodniej stanowiska, w pobliżu krawędzi 
nadzalewowej terasy Sanu. Brzeg terasy został zniszczony przez rów strzelecki 
z czasów II wojny światowej. Wykopy założono na przedłużeniu terenu zba-
danego w latach poprzednich. Wyeksplorowano obszar o powierzchni 122 m2, 
a ponadto usunięto ziemię orną w obrębie kolejnych działek (CXXVII-CXXIX, 
CXXXI), przygotowując je do wykopalisk w następnym sezonie. Zbadano łącz-
nie 8 obiektów nieruchomych (nr 116-122, nr 115, kończąc eksplorację obiektu 
rozpoczętą w poprzednim sezonie).

Zakrzowiec, st. 6,  
gm. Niepołomice,  
woj. małopolskie

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

Zelgoszcz Nowa, st. 2, 
gm. Stryków, woj. łódzkie, 
AZP 63 – 52

Zimna Woda, st. 3, gm. Zgierz, 
woj. łódzkie, AZP: 63–50

Zrębice, Jaskinia Komarowa, 
st. 5, gm. Olsztyn, woj. śląskie, 
AZP 88-50/41

Żuławka Mała, st 1, gm. 
Wyrzysk, woj. wielkopolskie, 
AZP 37-31/80

Babia, st. 6, gm. Rzgów,  
woj. wielkopolskie

BACHÓRZ, st. 16, gm. Dynów, 
woj. podkarpackie, AZP 107-
79/16
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Z grupą tarnobrzeską z młodszej epoki brązu – wczesnej epoki żelaza łączy 
się płytki obiekt 122 o nieregularnym zarysie i słabo uchwytnych granicach. 
Jamę osadową z tego okresu reprezentuje również obiekt 115, który w górnych 
partiach lejowato zwężał się ku dołowi, a od głębokości 100 cm przybrał kształt 
walcowaty. Jego prawie płaskie dno zalegało na głębokości 145 cm. Nieduża 
cylindrycznej formy jama tarnobrzeska 119 sięgała do głębokości 82 cm.

Z wczesnego okresu rzymskiego (lub ze stadium B2/C1) pochodzą relikty 
dużej budowli halowej, po której pozostało 15 dołów słupowych. Ostatni z tych 
dołów – stanowiący narożnik północno-wschodni wielkiego domostwa – od-
kryto w sezonie sprawozdawczym (obiekt 121). Jama miała kształt walcowaty 
o średnicy 80-84 cm, dno przebiegało na głębokości 92 cm.

Trzy jamy (nr 117, 118 i 120) z doby prahistorycznej o nieustalonej bliższej 
chronologii interpretujemy jako dołki posłupowe.

Znaleziono kilkaset zabytków ruchomych, w tym około 30 wyrobów ka-
miennych (krzemień, w tym czekoladowy i birczański, margiel krzemionkowy 
dynowski, radiolaryt i obsydian), a przede wszystkim ułamki ceramiki prahisto-
rycznej, głównie grupy tarnobrzeskiej i w mniejszej liczbie z wczesnego okresu 
rzymskiego oraz stadium B2/C1. Do unikatów należą pojedyncze fragmenty 
celtyckich naczyń grafitowych i toczonych na kole. Zebrano też kilkadziesiąt 
ułamków naczyń wczesnośredniowiecznych z VIII-X w.

Dokumentacja i materiał są przechowywane w Instytucie Archeologii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Recherches Archeologiques” oraz 
w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”.

Badania będą kontynuowane.

•	 osada kultury łużyckiej
osada z okresu późnego średniowiecza i nowożytności•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w czerwcu pod kierun-
kiem Justyna Skowrona i A. Pelisiaka (Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad.

•	 osada kultury łużyckiej
osada z okresu późnego średniowiecza i nowożytności•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w czerwcu pod kie-
runkiem Justyna Skowrona i Andrzeja Pelisiaka (Fundacja Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eks-
ploatacji Autostrad.

•	 ślad osadniczy kultury łużyckiej (epoka brązu)
Sondażowe badania wykopaliskowe na przebiegu autostrady A-1, przepro-

wadzone od 13 do 16 września pod kierunkiem mgr Magdaleny Wieczorek-Szmal 
(Muzeum Śląskie w Katowicach). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksplo-
atacji Autostrad. Przebadano powierzchnię 0,53 ara.

W sieci 8 sondaży nie odkryto obiektów archeologicznych nawarstwień kul-
turowych. Znaleziono jedynie fragment ceramiki i odłupek krzemienny. Stanowi-
sko wstępnie zakwalifikowano do nadzoru w trakcie realizacji autostrady.

Wyniki badań zostały opublikowane [w:] D. Abłamowicz, Przebieg i wyniki 
archeologicznych badań uzupełniających na trasie planowanej autostrady A 1 
w województwie śląskim, „Badania Archeologiczne na Górnym Śląsku i Zie-
miach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, s. 435-463.

•	 ślad osadniczy kultury łużyckiej (epoka brązu)
Sondażowe badania wykopaliskowe na przebiegu autostrady A-1, przepro-

wadzone od 17 do 19 października pod kierunkiem mgr Gerty Bielińskiej (Mu-

BEZNAZWA, st. 1/8,  
gm. Władysławów,  
woj. wielkopolskie

BEZNAZWA, st. 9,  
gm. Władysławów,  
woj. wielkopolskie

BIAŁA DOLNA, st. 1, 
gm. Kłobuck, woj. śląskie, 
AZP 85-48/7

BIAŁA DOLNA, st. 2, 
gm. Kłobuck, woj. śląskie, 
AZP 85-48/8

E
P

O
K

A
 B

R
Ą

Z
U



73

zeum Śląskie w Katowicach). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploata-
cji Autostrad. Przebadano powierzchnię 0,60 ara.

W sieci 6 sondaży nie odkryto obiektów archeologicznych nawarstwień 
kulturowych. Znaleziono jedynie 2 fragmenty ceramiki i odłupek krzemienny. 
Stanowisko wstępnie zakwalifikowano do ewentualnego nadzoru w trakcie re-
alizacji autostrady

Wyniki badań zostały opublikowane [w:] D. Abłamowicz, Przebieg i wyniki 
archeologicznych badań uzupełniających na trasie planowanej autostrady A 1 
w województwie śląskim, „Badania Archeologiczne na Górnym Śląsku i Zie-
miach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, s. 435-463.

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: neolit

patrz: wczesne średniowiecze

patrz wczesne średniowiecze

patrz: neolit

patrz:

patrz: neolit

•	 ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych oraz tzw. kultur leśnych
osada z III fazy epoki brązu•	
osada kultury łużyckiej (halsztat D- okres wczesnolateński)•	
ślady osadnictwa kultury przeworskiej z okresu rzymskiego•	
ślady osadnictwa z okresu nowożytności•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 3 lipca do 18 
września przez ekspedycją Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział 
w Łodzi, w ramach prac prowadzonych przez Fundację Badań Archeologicz-
nych im. prof. Konrada Jażdżewskiego w związku z projektowaną budową au-
tostrady A-2. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. 
Wykopaliskami kierował Jerzy Maik.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2000”, s. 122-139

•	 osada kultury łużyckiej
osada kultury przeworskiej•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 18 lipca do 30 
października pod kierunkiem R. Mrowiec (Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN, Oddział w Poznaniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji 
Autostrad.

Bobowicko, st. 3,  
gm. Międzyrzecz,  
woj. lubuskie, AZP 51-15/80

Bocień, st. 5, gm. Chełmża, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 35-45/168

Bocheń, st. 16, gm. Zduny, 
woj. łódzkie, AZP 59-55/25

Bokinka Królewska, st. 8, 
gm. Tuczna, woj. lubelskie, 
AZP 63-88/45

Brzezie, st. 17, gm. Kłaj,  
woj. małopolskie

Bruszczewo, st. 5, gm. Śmigieł, 
woj. wielkopolskie

Chełmno, st. 4,  
woj. wielkopolskie

CHRZĄSTÓW 
FOLWARCZNY, st. 1,  
gm. Rzęczew, woj. łódzkie

CICHMIANA, st. 2,  
gm. Dąbie, woj. wielkopolskie
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•	 osada kultury łużyckiej
osada kultury przeworskiej•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 20 lipca do 30 
września pod kierunkiem R. Kirkowskiego, P. Wiktorowicza (Instytut Arche-
ologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu). Finansowane przez Agencję Bu-
dowy i Eksploatacji Autostrad.

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: wczesne średniowiecze

•	 cmentarzysko kultury łużyckiej.
Badania prowadziło Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, kiero-

wał nimi mgr Marcin Woźniak przy współpracy mgr. Jarosława Kozłowskiego. 
Finansowane przez Kujawsko-Pomorskiego WKZ, Muzeum w Inowrocławiu.

Kontynuowano badania podjęte w związku z zagrożeniem stanowiska 
nielegalnym pozyskiwaniem piasku. Prace badawcze prowadzono w obrębie 5 
wykopów archeologicznych o łącznej powierzchni 92,50 m². Ogółem w trakcie 
badań udało się wyodrębnić 31 obiektów archeologicznych, w tym: 

– 12 grobów szkieletowych (zmarli ułożeni na plecach, w pozycji wypro-
stowanej, na linii północ-południe, z głową na południe, w części zachodniej 
stanowiska zarejestrowano rzędowy układ pochówków, groby w obstawach ka-
miennych), 

– 9 grobów ciałopalnych jamowych (część grobów z obstawą kamienną, 
najbogatszy zespół grobowy zawierał obok przepalonych kości dwie bransolety 
z cienkiej brązowej taśmy i 8 naczyń przystawek), 

– 5 grobów ciałopalnych – popielnicowych (bez konstrukcji kamiennych),
– pojedynczy grób symboliczny, tzw. kenotaf (jama odpowiadająca wielko-

ścią grobowi szkieletowemu),
– 4 obiekty ofiarne (naczynia poza grobami).
Dokumentacja i zbiory znajdują się w Muzeum im. Jana Kasprowicza 

w Inowrocławiu.
Badania będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 osada kultury łużyckiej
osada kultury przeworskiej•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 7 września do 13 
października pod kierunkiem R. Pietrzaka, J. Rozen (Fundacja Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez Agencję Budowy 
i Eksploatacji Autostrad.

•	 cmentarzysko birytualne kultury łużyckiej (IV-V okres epoki brązu)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 2 do 12 lipca pod 

kierunkiem mgr Iwony Młodkowskiej-Przepiórowskiej (autorka sprawozdania, 

CICHMIANA, st. 8,  
gm. Dąbie, woj. wielkopolskie

Ciosny Folwark, st. 2,  
gm. Zgierz, woj. łódzkie,  
AZP 63-51

Ciosny Folwark, st. 3, 
gm. Zgierz, woj. łódzkie, 
AZP 63-51

Czchów, st. 1, gm. loco,  
woj. małopolskie, AZP 107-63/1

CZERNIAK, st. 3a,  
gm. Mogilno, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 48-38/8

Daniszew, st. 19, gm. Kościelec, 
woj. wielkopolskie,  
AZP 58-43/78

DANISZEW, st. 23, gm. 
Kościelec, woj. wielkopolskie, 
AZP 58-43/81

DĄBROWA, st. 1,  
gm. Przystajń, woj. śląskie, 
AZP 86-44/33
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Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie, Iwona Młodkowska-Przepiórowska). 
Finansowane przez Śląskiego WKZ. Przebadano powierzchnię 1,76 ara.

Badania prowadzono na terenie częściowo zniszczonym dziką wybiór-
ką piasku, na zachód od części stanowiska badanej w 1953 i 1963 r. Kontynu-
acja badań z 1999 r. Pięć wykopów założono w najbardziej zniszczonej części 
stanowiska, gdzie bruki i obstawy kamienne znajdowały się na powierzchni 
i w miejscach aktualnej, dzikiej eksploatacji piasku. Ogółem odkryto i wyeks-
plorowano 35 obiektów (nr 28a, 28b, 29-57, 57a, 58 oraz dokończono eksplo-
rację obiektu 23a ujawnionego w 1999 r.). Wśród obiektów wyróżniono 19 
grobów szkieletowych, grób birytalny, ciałopalny, popielnicowy, 6 ciałopal-
nych jamowych. Pozostałe obiekty to bardzo zniszczone groby o nieokreślo-
nym charakterze oraz jamy. W obrębie obiektów odkryto kilkanaście całych 
naczyń ceramicznych (misy, czarki, czerpaki), znaczną ilość fragmentów ce-
ramiki, a także kilka przedmiotów brązowych (zniszczone kółka i zawieszki  
skroniowe).

Prace będą kontynuowane.

patrz: mezolit

•	 osada kultury trzcinieckiej
osada wczesnośredniowieczna•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 1 do 16 września 
pod kierownictwem mgr. Aleksandra Andrzejewskiego (autor sprawozdania, 
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Pracownia Archeologiczno-
Konserwatorska). Finansowane przez WKZ, Uniwersytet Łódzki. Pierwszy se-
zon badań. Przebadano powierzchnię 390 m².

Badaniami o charakterze sondażowym objęto kulminację wzgórza położo-
nego w zakolu rzeki Zgłowiączki. Przebadano 4 wykopy o łącznej powierzchni 
4 arów. Pod warstwą orną odkryto 57 obiektów archeologicznych i grób szkie-
letowy. Część obiektów została zniszczona w czasie II wojny światowej podczas 
fortyfikowania Doliny Zgłowiączki.

Odkryte obiekty archeologiczne (relikty domów mieszkalnych, paleniska, 
jamy zasobowe i odpadkowe) stanowią relikty o charakterze osadniczym kultu-
ry trzcinieckiej (III EB) oraz z późniejszych faz wczesnego średniowiecza.

W warstwie kulturowej i w obiektach znaleziono 2992 zabytki, głównie ułam-
ki ceramiki naczyniowej (2444 pradziejowe i 166 wczesnośredniowiecznych).

Materiał i dokumentacja są przechowywane w Instytucie Archeologii Uni-
wersytetu Łódzkiego.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Arche-
ologicznych”.

Badania będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: neolit

Dąbrowa Górnicza - 
Strzemierzyce Wielkie, st. 4, 
woj. śląskie

DOBIERZYN, st. 5,  
gm. Lubraniec, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 50-46/17

Dopiewo, st. 29, gm. loco, 
woj. wielkopolskie 

Dziecinów, st. 22,  
gm. Sobienie-Jeziory,  
woj. mazowieckie, AZP 62-69/68

Dzierżnica, st. 35,  
gm. Dominowo,  
woj. wielkopolskie
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patrz: neolit

•	 osada kultury lubelsko-wołyńskiej (neolit)
cmentarzysko kultury łużyckiej (epoka brązu)•	
osada z epoki brązu lub początku epoki żelaza•	
osada z okresu średniowiecza•	
osada z okresu nowożytnego•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone od lipca do li-
stopada pod kierunkiem Krzysztofa Tuni (autor sprawozdania, Instytut Arche-
ologii i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie). Finansowane przez WKZ. Trzeci 
sezon badań.

Wykopaliska były kontynuacją badań z lat 1998-1999. Stanowisko zajmu-
je stoki szerokiego cypla terenu wznoszącego się nad prawobrzeżem Nidzicy 
(lewobrzeżny dopływ Wisły). Celem tegorocznej działalności było zakończenie 
prac mających na celu rozpoznanie kulturowej treści badanego fragmentu tere-
nu oraz eksploracja zagrożonych zniszczeniem, widocznych już na powierzchni 
ziemi obiektów. W trakcie tych badań odkryto ponad 40 obiektów w obrębie 4 
wykopów.

Najstarszą fazę zasiedlenia terenu stanowiska prezentuje grupa obiektów 
z materiałami neolitycznej kultury lubelsko-wołyńskiej. W jednym z nich, 
oprócz bogatego zestawu ceramiki i wyrobów krzemiennych, znaleziono frag-
ment miedzianego drutu. Chronologię kilku obiektów można odnieść do schył-
kowych etapów epoki brązu lub początków epoki żelaza. Były to głębokie jamy 
zawierające znaczną ilość  ceramiki, kości zwierzęcych i polepy. W północnej, 
dolnej partii stoku, na którym znajduje się stanowisko, odkryto 5 głębokich 
(2-5-3 m) jam o „gruszkowatym” profilu, z materiałami datowanymi na okres 
średniowiecza. W jednej z nich, oprócz licznej ceramiki i kości zwierzęcych, 
odkryto przedmiot żelazny w kształcie ostrza. Średniowieczne materiały zna-
leziono także w kilku obiektach o nieckowatych bądź nieregularnych profilach. 
Długą historię zasiedlenia badanego fragmentu terenu zamykają obiekty, które 
można datować na okres nowożytny. Podczas tegorocznych badań nie natrafio-
no niestety na spektakularne groby szkieletowe kultury łużyckiej, które eksplo-
rowano w ubiegłych sezonach wykopaliskowych.

Materiał i dokumentacja są przechowywane w Pracowni Instytucie Arche-
ologii i Etnologii PAN w Igołomi.

Badania nie będą kontynuowane.

•	 ślad osadnictwa – epoka kamienia
osada kultury łużyckiej•	
osada z okresu wpływów rzymskich•	
osadnictwo z późnego średniowiecza i nowożytności•	

Ratownicze badania przeprowadzone przez Wacława Pogorzelskiego (au-
tor sprawozdania) w maju 2000 r. Finansowane przez Wielobranżowe Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Handlowe „MONTAREM” sp. z o.o. w Głogowie.

Konieczność przeprowadzenia badań wynikała z przeznaczenia części ob-
szaru lokalizacji stanowiska Głogów nr 28 znanego z badań metodą AZP pod 
budowę zakładu przemysłowego. Przed wznoszeniem obiektów murowanych 
z obszaru 1 ha (0,30 ha obszaru stanowiska archiwalnego) zdjęto humus. Po 
splantowaniu zaobserwowano zarys pozostałości po obiekcie, w którego wy-
pełnisku znaleziono fragment naczyń datowane na okres późnego średniowie-
cza, renesansu i nowożytność.

Z obszaru przeznaczonego pod zabudowę podczas zdejmowania humu-
su zebrano 18 krzemieni i 3 fragmenty naczyń z okresu neolitu, 30 fragmen-

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

GIEBUŁTÓW, st. 8,  
gm. Książ Wielki,  
woj. małopolskie, AZP 95-59

GŁOGÓW, st. 28, gm. loco, 
woj. dolnośląskie,  
AZP 68-19/37
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tów naczyń datowanych na okres trwania kultury łużyckiej oraz 12 wpływów  
rzymskich.

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: neolit

•	 ślady osadnictwa neolitycznego
osada kultury łużyckiej (epoka brązu)•	
ślady osadnictwa z okresu rzymskiego•	
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego i średniowiecznego•	

Badania wykopaliskowe prowadzili mgr Lidia Kamyszek i mgr Mirosław 
Masojć (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział we Wrocławiu).

Stanowisko było zagrożone budową autostrady A-4. W roku 2000 prze-
badano 15 arów, odkrywając 10 niewielkich obiektów o nieokreślonej funkcji. 
Znaleziono kilkaset fragmentów ceramiki naczyniowej pradziejowej i średnio-
wiecznej oraz zabytki krzemienne (związane z kulturą łużycką). Ciekawym za-
bytkiem pozyskanym podczas badań jest dobrze zachowana moneta – srebrny 
denar Hadriana.

Badania były finansowane przez inwestora.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 

Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, 
s. 383-390.

•	 ślady osadnicze z neolitu – kultura amfor kulistych
osada kultury łużyckiej•	
ślady osadnicze z wczesnego średniowiecza i nowożytności.•	

Stanowisko zostało zlokalizowane w ramach akcji Archeologicznego Zdję-
cia Polski. W momencie planowania budowy autostrady A-l – odcinek byłego 
woj. włocławskiego – stanowisko znalazło się w obszarze kolizji z ww. trasą. 
W tej sytuacji, po dokonaniu weryfikacyjnych badań powierzchniowych, zosta-
ło ono przeznaczone do ratowniczych badań wykopaliskowych poprzedzają-
cych prace inwestycyjno-budowlane. W obszarze badań powierzchniowych za-
rejestrowano na obszarze omawianego obiektu punkty osadnicze z okresu neo-
litu (kultura amfor kulistych), wczesnej epoki brązu, kultury łużyckiej, kultury 
przeworskiej, osadę z wczesnego i późnego średniowiecza oraz ślad osadniczy 
z okresu nowożytnego. Jednocześnie oszacowano obszar 50 arów, który powi-
nien zostać objęty badaniami. Niestety ze względu na opóźnienia w wykupie 
terenów objętych inwestycją badania prowadzono tylko na części stanowiska na 
podstawie uzgodnień z właścicielem gruntu, co w konsekwencji wymusza kon-
tynuację badań na omawianym stanowisku po uregulowaniu spraw związanych 
ze zmianą właściciela gruntu.

Stanowisko położone jest na terenie o minimalnej ekspozycji (co jednak 
nie musi być zgodne z sytuacją pradziejową), na podłożu gleb ciężkich (glina 
morenowa). W dużej mierze teren otaczający dziś omawiany obiekt stanowią 
pola uprawne stanowiące najdalej na południowy wschód wysunięty obszar 
czarnych gleb kujawskich. Od północnego zachodu graniczy ono z terenami 
okresowo podmokłymi (quasi-bagiennymi).W sąsiedztwie znajduje się niewiel-
ka liczba drobnych cieków wodnych.

Początkowo prace objęły wyznaczony po badaniach powierzchniowych ob-
szar 50 arów. W toku prac badawczych zanotowano jednak kontynuację osad-

Głuchowo, st. 1, gm. Komorniki,  
woj. wielkopolskie, 
AZP 53-26/133

Głuchowo, st. 24,  
gm. Komorniki,  
woj. wielkopolskie

GOGOLIN, st. 15, gm. loco, 
woj. opolskie, AZP 93-38/2

GRABKOWO, st. 10  
(nr aut. 131), gm. Kowal,  
woj. kujawsko-pomorskie
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nictwa w kierunku północnym i północno-zachodnim, co wymusiło kolejne 
poszerzanie obszaru badań w tym kierunku. Niestety późna pora oraz ograni-
czenia związane z brakiem wykupu całości omawianego obszaru nie pozwoli-
ły na definitywne zakończenie badań na stanowisku i zmuszają do ich konty-
nuacji w roku przyszłym. W konsekwencji dotychczasowy obszar badań objął 
około 68 arów podzielonych na 4 odcinki (A, B, C, D – wszystkie niepełne). 
W trakcie badań udokumentowano i przebadano 260 obiektów archeologicz-
nych o charakterze osadowym, w tym 124 dołki posłupowe, pochówek krowy 
oraz 135 jam gospodarczych. Materiał ruchomy pozyskano tylko z obiektów. 
Dzięki materiałowi ruchomemu udało się datować 33 obiekty, w tym zdecy-
dowaną większość na okres osadnictwa kultury łużyckiej, pojedyncze zaś na 
okres wczesnego średniowiecza, okres nowożytny i najprawdopodobniej póź-
ny neolit (pochówek krowy – kultura amfor kulistych). Reasumując, można 
powiedzieć, iż mamy w tym przypadku do czynienia z raczej niewielką osadą 
społeczności kultury łużyckiej. Ponadto uchwycono nikłe ślady działalności 
antropogenicznej z okresu osadnictwa kultury amfor kulistych, średniowiecza  
i nowożytnego.

•	 osada (?) kultury trzcinieckiej
cmentarzysko (?) grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, sondażowe, przeprowadzone od 19 do 
31 lipca pod kierownictwem Moniki Kuraś (autorka sprawozdania, Muzeum Re-
gionalne w Stalowej Woli). Finansowane przez Muzeum Regionalne w Stalowej 
Woli. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 63,50 m².

Celem ratowniczych badań wykopaliskowych w Grębowie było rozpoznanie 
stopnia zniszczenia stanowiska oraz określenie jego zasięgu.

Materiał pozyskany podczas badań jest nieliczny: 32 fragmenty naczyń, ma-
teriały krzemienne oraz szczątki przepalonych kości ludzkich.

Nie zaobserwowano żadnych śladów warstwy kulturowej, jam ani zespołów 
grobowych. Na podstawie uzyskanego zbioru zachowanych fragmentarycznie 
naczyń można wskazywać na jego przynależność do grupy tarnobrzeskiej kultury 
łużyckiej. Obecność kilku fragmentów naczyń trzcinieckich oraz materiały krze-
mienne mogą świadczyć o wcześniejszym zasiedleniu tego terenu przez ludność 
kultury trzcinieckiej.

W trakcie badań stwierdzono daleko zaawansowany stopień destrukcji sta-
nowiska. Zniszczenia są spowodowane eksploatacją tego terenu (wybiórka pia-
sku), w której wyniku powstało wybierzysko na obszarze kilkudziesięciu metrów 
kwadratowych. o głębokości około 3 m.

Materiał i dokumentacja są przechowywane w Muzeum Regionalnym w Sta-
lowej Woli.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Roczniku Muzeum Regionalnego 
w Stalowej Woli” oraz „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 
Archeologicznego”.

 Badania nie będą kontynuowane.

•	 cmentarzysko kultury łużyckiej z końca III i 1 poł. IV okresu epoki brązu
cmentarz nowożytny – unicki z XVI-XVIII wieku•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 26 maja do 24 
czerwca pod kierunkiem mgr. Józefa Niedźwiedzia (autor sprawozdania, Re-
gionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Lublinie). 
Finansowane przez Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kul-
turowego w Lublinie i Lubelskiego WKZ. Piąty sezon badań. Przebadano po-
wierzchnię 205 m².

W czasie badań odkryto dalsze 32 groby kultury łużyckiej skoncentrowane 
w dwóch skupiskach. W ciągu 5 sezonów badań odkryto ich łącznie 84. Ich stan 

GRĘBÓW, st. 36, gm. loco, 
woj. podkarpackie,  
AZP 91-75/82

GRÓDEK, st. 1 B,  
gm. Hrubieszów, 
woj. lubelskie, AZP 87-95/31
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zachowania był różny, kilka popielnic było niemal całkowicie zniszczonych, kil-
ka innych w dobrym stanie. Większość jednak była zniszczona powyżej brzuś-
ca. Występowały one na głębokości 24-45 cm. Wszystkie z odkrytych grobów 
były grobami popielnicowymi i stanowiły je głównie naczynia dwustożkowate 
(wazy i dwuuche amfory), najczęściej gładzone i niezdobione, w kilku przypad-
kach naczynia zdobiono na brzuścu żłobkami ukośnymi (groby 60, 62, 74, 77 
i 81). Odkryto także 3 garnki esowate chropowacone (grób 64 oraz 2 naczynie 
na złożu wtórnym w grobie unickim) i garnek gładzony (grób 63). Wielkość 
popielnic była zróżnicowana w zależności od ilości kości, a w konsekwencji od 
wieku zmarłego.

W trzech grobach zarejestrowano przystawki w postaci naczyń glinianych 
(grób 60, 71 i 74). Ten sposób wyposażania zmarłych zaobserwowano na tym 
cmentarzysku w kilku przypadkach już w poprzednich sezonach. Jedno z na-
czyń w kształcie tulipana, silnie gładzonej powierzchni i maleńkim dnie nawią-
zujące do ostrodennych naczyń schyłkowo trzcinieckich potwierdza datowanie 
najstarszych pochówków na koniec III okresu epoki brązu. Jednak większość 
naczyń pochodzi z IV okresu epoki brązu.

Tegoroczny sezon pozwolił odkryć kolejne dwa skupiska grobów (w sumie 
jest ich pięć). W trakcie wykopalisk odkryto także 23 pochówki unickie z XVI-
XVIII wieku, usytuowane wokół istniejącej do II wojny światowej cerkwi, po-
chówki te w kilku przypadkach zniszczyły groby kultury łużyckiej.

Materiał jest przechowywany w Muzeum w Hrubieszowie, a dokumentacja 
– w WUOZ w Zamościu.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Archeologii Polski Środkowow-
schodniej”, t. VI, s. 70-75.

Badania będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: paleolit

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: wczesne średniowiecze

Harmęże, st. 1, gm. Oświęcim, 
woj. małopolskie,  
AZP 103-49/6

Hłomcza, st. 1, gm. Sanok, 
woj. podkarpackie,  
AZP 112-79/80

Inowrocław, st.100/101, 
gm. loco, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 45-40/16,17

Janów, st. 1, gm. Brudzew, 
woj. wielkopolskie,  
AZP 58-44/58

Janków, st. 9 – 11, gm. Piątek, 
woj. łódzkie, AZP 59-52

Jordanowo, st. 12,  
gm. Świebodzin, woj. lubuskie,  
AZP 53-14/47

Kałdus, st. 4, gm. Chełmno, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 33-41/4

Ś
R

O
D

K
O

W
A

, M
ŁO

D
S

Z
A

 I 
P

Ó
Ź

N
A

 E
P

O
K

A
 B

R
Ą

Z
U



80

patrz: neolit

•	 osada kultury łużyckiej
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 30 października 

do 30 listopada pod kierunkiem P. Polcyna (Fundacja Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza). Finansowane przez Polski Koncern Naftowy.

•	 osada kultury łużyckiej
osada z okresu późnego średniowiecza i nowożytności•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od sierp-
nia 2000 do kwietnia 2001 pod kierunkiem Piotra Osypińskiego (Fundacja Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza). Finansowane przez Agencję Budowy i Eks-
ploatacji Autostrad.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2001-2002”, s. 177.

•	 cmentarzysko kultury łużyckiej ze schyłku epoki brązu i wczesnego 
okresu epoki żelaza

Ratownicze badania wykopaliskowe kierowane przez mgr. Zbigniewa Dłu-
bakowskiego (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku). Finansowane przez 
Mazowieckiego WKZ. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 146 m2.

Celem prac w 2000 r. było zakończenie badań ratowniczych na najbardziej 
zagrożonej zniszczeniem części stanowiska. Dokończono eksplorację wykopu 
11 i otwarto 5 wykopów (nr 13-16). W ich obrębie odkryto łącznie 45 obiektów 
(nr 119-163), z których 43 to ciałopalne groby jamowe, 2 pozostałe to bruki 
kamienne. Jeden z nich (ob. 141) przykrywał 2 groby (ob. 158, 159), pod drugim 
nic nie znaleziono. Poza ww. grobami brukami były przykryte również groby 
oznaczone jako obiekty 161 i 163.

W kilku przypadkach (obiekty nr 121, 122, 145, 146, 152, 156) nad stropami 
jam stwierdzono zaleganie 1-3 kamieni. Luźne skupiska kamieni stwierdzono 
w pobliżu obiektów 131 i 160.

W wypełniskach jam grobowych znajdowano albo kości bez szczątków sto-
su, albo zmieszane z pozostałościami stosu, albo szczątki stosu zalegały bezpo-
średnio nad skupiskiem czystych kości. Regułą było (z nielicznymi wyjątkami) 
występowanie wśród kości fragmentów nieprzepalonej ceramiki, drobnych 
krzemieni i grudek granitu oraz – rzadziej – uszkodzonych często przez ogień 
ozdób z drutu lub taśmy brązowej w postaci kółek otwartych, zamkniętych lub 
o końcach zachodzących na siebie. Ponadto w obiekcie 123 znaleziono paciorek 
gliniany, w stropie obiektu 120 grudkę skorodowanego żelaza, w obiekcie 151 
B wykonaną z brązu szpilę z końcem zwiniętym w uszko, a w obiekcie 135 po-
dobną szpilę, ale wykonaną z żelaza. Oba egzemplarze, a zwłaszcza wykonany 
z żelaza nawiązują do znanych z kultury kurhanów zachodniobałtyjskich szpil 
wiosłowatych o wąskiej główce.

Poza ww. przedmiotami wyjątkowo znajdowano w grobach również 1 lub 2 
naczynia. Są to kubki, czerpaki i misy, które ustawiano w centrum lub na obrze-
żu jamy grobowej, obok skupiska kości, czasem dnem do góry.

W kwestii przynależności kulturowej i chronologii cmentarzyska odkryta 
w bieżącym sezonie badań ceramika nie wnosi nic nowego do ustaleń poczy-
nionych w poprzednich sezonach.

Obecność szpil nawiązujących do egzemplarzy wiosłowych wydaje się 
potwierdzać sugerowane już w sprawozdaniu z 1999 r. oddziaływania z ob-
szaru, kultury kurhanów zachodniobałtyjskich, co czyni prawdopodobnym 
funkcjonowanie cmentarzyska nie tylko w okresie HaD, ale także w okresie  
lateńskim.

Kamionka, st. (Aut. 126), 
gm. Smętowo Graniczne, 
woj. pomorskie

KANTORKA, st. 1,  
gm. Dobra, woj. wielkopolskie, 
AZP 63-44/1

KĄTY, st. 6/7, gm. Słupca, 
woj. wielkopolskie

KOSSOBUDY, st. 1,  
gm. Raciąż, woj. mazowieckie, 
AZP 45–58/7
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Materiał i dokumentacja z badań znajdują się w Służbie Ochrony Zabytków 
Województwa Mazowieckiego, Delegatura w Ciechanowie.

Badania będą kontynuowane.

•	 ślady osadnictwa neolitycznego
osada kultury łużyckiej (III-V okres epoki brązu)•	
osada kultury łużyckiej ze schyłku wczesnej epoki żelaza (Ha D)•	
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (młodszy okres rzymski – okres •	
wędrówek ludów)
ślady osadnictwa z okresy późnego średniowiecz i nowożytności•	

Ratownicze badania wykopaliskowe prowadziła Fundacja Badań Archeolo-
gicznych im. prof. Konrada Jażdżewskiego w Łodzi. Finansowane przez Agen-
cję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pracami terenowymi na st. 6 kierowała dr 
Lubomira Tyszler. Badania trwały od 14 czerwca do 13 października i objęły 
obszar 1,95 ha. Prace na st. 7 prowadził dr M. Olędzki. Badania prowadzono od 
10 lipca do 25 sierpnia na obszarze 1 ha.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2000”, s. 109-121.

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: nowożytność

•	 ślady z wczesnej epoki brązu
ślady osadnictwa ludności kultury łużyckiej•	
ślady osadnictwa ludności kultury przeworskiej•	
ślad osadnictwa z okresu nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe zostały przeprowadzone od l do 15 
czerwca 2000 r. Badania pod kierownictwem dr. hab. L. Czerniaka prowadzili 
mgr R. Kirkowski, mgr L. Guśniowska (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 
Oddział w Poznaniu, Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego). Finansowane 
przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Pierwszy i ostat-
ni sezon badań.

Stanowisko jest położone na łagodnym stoku w pobliżu krawędzi doliny 
niewielkiego cieku, na glebach bielicowych o podłożu piaszczystym.

Stanowisko zostało odkryte w efekcie penetracji powierzchniowych i ba-
dań sondażowych prowadzonych na trasie planowanej budowy autostrady A2 
w kwietniu 1999 r. przez Centrum Badań Archeologicznych Fundacji Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odkryto ówcześnie, bliżej nieokre-
ślone ślady osadnictwa kultury łużyckiej i materiały nowożytne, których zasięg 
określono na 10 arów. Informacje te stały się podstawą zakwalifikowania stano-
wiska do wyprzedzających badań wykopaliskowych. 

Badaniami objęto obszar 11 arów. Po zdjęciu humusu za pomocą spychacza 
oczyszczono całą powierzchnię stanowiska. Pod humusem występowała ska-
ła macierzysta – piasek. W obrębie zbadanej powierzchni zarejestrowano 10 
obiektów archeologicznych (w tym 8 nieokreślonych bliżej jam gospodarczych 
i 2 dołki posłupowe), 37 fragmentów ceramiki.

Wspomniane obiekty i materiały można podzielić na 4 odrębne fazy 
osadnicze:

1) wczesny okres epoki brązu – fragment ceramiki,
2) kultura łużycka – 11 fragment ceramiki,
3) kultura przeworska – obiekt, 10 fragmentów ceramiki,

KOWALEWICE, st. 6-7, gm. 
Parzęczew, woj. łódzkie

Kozanki Podleśne, st. 1,  
gm. Świnice Warckie,  
woj. łódzkie, AZP 60-46/1

Kozanki Podleśne, st. 8,  
gm. Świnice Warckie,  
woj. łódzkie, AZP 60-46/2

KOZANKI PODLEŚNE,  
st. 7, gm. Świnice Warckie, 
woj. łódzkie, AZP 60-46/27

Ś
R

O
D

K
O

W
A

, M
ŁO

D
S

Z
A

 I 
P

Ó
Ź

N
A

 E
P

O
K

A
 B

R
Ą

Z
U



82

4) nowożytność – 4 fragmenty ceramiki.
Z ogólnej analizy materiału ruchomego wynika, że stanowisko zostało nie-

mal całkowicie zniszczone przez współczesną orkę oraz siły natury działające 
wyjątkowo silnie ze względu na piaszczyste podłoże. Świadczą o tym niewielkie 
głębokości jam i silne zbielicowanie ich wypełnisk oraz niewielka liczba i znacz-
ne rozdrobnienie ceramiki.

Dokumentacja i materiały zabytkowe są przechowywane w Zespole ds. Ra-
townictwa Archeologicznego, IAiE PAN, Oddział w Poznaniu.

Badania zakończono.

•	 ślad osadnictwa neolitycznego
cmentarzysko ciałopalno-szkieletowe kultury łużyckiej z III-V okresu •	
epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 8 do 31 sierpnia 
pod kierunkiem Kazimierza Reguły (autor sprawozdania, Muzeum Żup Kra-
kowskich Wieliczka). Finansowane przez Muzeum Żup Krakowskich Wielicz-
ka. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 250 m².

Badania były skoncentrowane w zachodniej partii cmentarzyska, która leży 
najbliżej strefy przebiegu przyszłej autostrady A4.

Podczas tegorocznej akcji wykopaliskowej dokonano odkrycia 19 grobów, 
obiektu mieszkalnego, półziemiankowego, 2 jam kulturowych oraz 4 skupisk 
węgli drzewnych. Obiekty grobowe – ponumerowane od 43 do 61. Wśród ww. 
9 pochówków to groby jamowe, popielnicowe (groby nr 43, 44, 46, 48, 50-54), 
9 pochówków to groby jamowe, bezpopielnicowe (groby nr 45, 47, 55-61) i po-
chówek to zniszczony w wyniku orki grób nr 49. Większość grobów jest dato-
wana na III okres epoki brązu (groby nr 43, 44, 46, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 
61). Z IV okresem należy łączyć groby nr 45,48, 50 i 53, zaś z IV lub V okresem 
brązu groby nr 47,55i 57.

Typowo osadowy charakter mają natomiast obiekt mieszkalny, półzie-
miankowy (obiekt 49), 2 jamy gospodarcze (obiekty 48 i 50), palenisko otwarte 
(skupisko węgła drzewnego 6), chronologicznie powiązane z III okresem epoki 
brązu, a także drugie palenisko otwarte (skupisko węgła drzewnego 15) z okre-
su wczesnośredniowiecznego. Pozostałe 2 skupiska węgli drzewnych nr 9 i nr 
10 należałoby zakwalifikować raczej do obiektów grobowych, ze względu na 
występowanie w ich wypełniskach obok węgli drzewnych również kawałków 
naczyń i przepalonych kości ludzkich (śladowe ilości).

Materiał zabytkowy pochodzący z obiektów grobowych i osadowych to 
głównie naczynia całe i w kawałkach, przedmioty z brązu w postaci fragmentów 
szpil, bransolet, małego naczyńka i innych stopionych w ogniu ozdób, przepa-
lone kości ludzkie itp. Ponadto na obszarze odcinka 118 znaleziono małą gła-
dzoną siekierkę kamienną o neolitycznym rodowodzie i fragment stopionego 
przedmiotu z brązu. Z odcinków nr 119, 125, 130, 132-134 z warstwy podglebia 
zebrano natomiast pokaźną liczbę fragmentów ceramiki z naczyń i sporą ilość 
przepalonych kości ludzkich, które pochodzą ze zniszczonych, w wyniku głębo-
kiej orki, grobów kultury łużyckiej.

Materiał i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach i Materiałach do Dziejów 
Żup Solnych w Polsce”, t 22.

Badania wykopaliskowe na ww. stanowisku będą kontynuowane w roku 
przyszłym.

patrz: neolit

KRAKÓW-BIEŻANÓW,  
st. 30, gm. loco,  
woj. małopolskie,  
AZP 103-57/41

Kraków-Kosocice, st. 17,  
gm. Kraków, woj. małopolskie, 
AZP 104-57/200
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patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz późne średniowiecze

•	 cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (IV i V okres epoki brązu)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 2 do 8 sierpnia 

pod kierunkiem dr. Radosława Jarysza (autor sprawozdania, Pracownia Arche-
ologiczno-Konserwatorska ARCH-SIL S.C.). Pierwszy sezon badań. Przebada-
no powierzchnię 20 m².

Badania były związane z niszczeniem stanowiska przez „dziką” eksploata-
cje piasku. W trakcie badań wytyczono 4 wykopy sondażowe. W ich obrębie 
odsłonięto 5 grobów ciałopalnych datowanych na schyłek epoki brązu. Dna 
jam grobowych znajdowały się na głębokości 20-50 cm. Oprócz materiału cera-
micznego w zespołach grobowych odkryto odłupek krzemienny oraz brązową 
szpilę z płaską główką i żeberkami u jej nasady.

Badania będą kontynuowane.

•	 osada kultury łużyckiej
osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)•	

Wykopaliskowe, sondażowe badania archeologiczne na przebiegu auto-
strady A-1, przeprowadzone od 23 do 24 sierpnia pod kierunkiem mgr Elwiry 
Holc (Muzeum Śląskie w Katowicach). Finansowane przez Agencję Budowy 
i Eksploatacji Autostrad. Przebadano powierzchnię 0,99 ara.

W sieci 8 sondaży ujawniono 5 obiektów (jam) oraz obiekt wyznaczony 
4 dołkami posłupowymi z wypełniskiem z zawartością drobnych fragmentów 
ceramiki. Obiektów nie eksplorowano. Ogółem pozyskano ponad 230 fragmen-
tów ceramiki kultury łużyckiej i kultury przeworskiej, znaczną liczbę brył pole-
py, w tym fragment polepy konstrukcyjnej. Stanowisko wytypowane do ratow-
niczych badań przedinwestycyjnych.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, 
s. 435-463.

•	 osada kultury trzcinieckiej ze starszego okresu epoki brązu
cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej ze środkowego, młodszego i póź-•	
nego okresu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 1 do 30 sierpnia 
pod kierunkiem dr. Wojciecha Blajera (autor sprawozdania, Towarzystwo Przy-
jaciół Nauk w Przemyślu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie). Finansowane przez Podkarpackiego WKZ w Przemyślu. Trzeci 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 475 m².

Głównym celem badań w 2000 r. była eksploracja i zadokumentowanie 
możliwie największej liczby obiektów, stwierdzonych w strefie południowej 
cmentarzyska podczas sondaży, przeprowadzonych w 1999 r. Inne wykopy, 
umiejscowione w strefach północno-wschodniej i północnej, miały na celu 
określenie zasięgu cmentarzyska w tych kierunkach. Niewielkie sondaże (po  
25 m²) wykonano też w odległości około 15 m na południowy zachód i około  
80 m na zachód od zwartej strefy wykopów (ten ostatni już na terenie sąsiedniej 
wsi Husów).

Odkryto i wyeksplorowano ponad 90 obiektów prehistorycznych (nr 5, 
147 oraz 163-250). Zbadano i zadokumentowane także kilkanaście niniejszych 

Kraków-Nowa Huta-Cło, 
st. 65, woj. małopolskie, 
AZP 102-58/7

Krosno, st. 1, gm. loco, 
woj. podkarpackie,  
AZP 110-74/51

KRZECZYN, st. 5/15,  
gm. Oleśnica, woj. dolnośląskie, 
AZP 79-31/15

LIGOTA WOŹNICKA,  
st. 1, gm. Woźniki, woj. śląskie, 
AZP 91-47/9

LIPNIK, st. 5, gm. Kańczuga, 
woj. podkarpackie,  
AZP 104-79/155
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struktur, bez materiału zabytkowego – część z nich to ślady dołków posłu-
powych (oznaczane literami w ramach poszczególnych odcinków), inne – to 
utwory naturalne. Obiekty osadowe, które można wiązać z kulturą trzciniecką 
lub z fazą przejściową między kulturą trzciniecką a grupą tarnobrzeską kul-
tury łużyckiej, były w tym sezonie nieliczne. Są to: głęboka jama trapezowata 
nr 147 (eksplorowana w części północno-zachodniej), płytka jama nieckowa-
ta nr 241 i nieregularna jama nr 248. Z osadą była też przypuszczalnie zwią-
zana większość dołków posłupowych, grupujących się zwłaszcza w strefie 
południowej, w pobliżu jamy nr 147. Wyeksplorowano i zadokumentowano 
pozostałości zapewne 77 grobów popielnicowych o różnym stanie zachowa-
nia (nr 5, 163-180, 181A-181B, 182-183, 185-191, 193-204, 206, 208, 210-227, 
229-233, 235-238, 240, 243-244, 244A, 246, 250, może także 205 i 209), praw-
dopodobnie 7 grobów jamowych bezpopielnicowych (nr 184 i 249, być może 
170A, 192. 228. 239 i 245) oraz grób szkieletowy (nr 207). Większość grobów, 
których skórne partie występowały na głębokości 25-30 cm, była naruszo-
na przez orkę. W 8 grobach znaleziono niewielkie ozdoby brązowe (szpile, 
bransolety, kółeczka, inne części stroju) lub ich ułamki. Na uwagę zasługu-
je brązowy ściągacz do rzemieni o analogiach scytyjskich odkryty w grobie 
nr 219. W grobie nr 170A wystąpił skręt ze złotego drutu, w grobach nr 173 
i 216 – paciorki z niebieskiego szkła. Zadokumentowano 2 naczynia bez kości  
(nr 234 i 247).

W rezultacie badań w 2000 r. zostały potwierdzone obserwacje uzyskane 
w poprzednich sezonach. Nowe aspekty to obecność obrządku szkieletowego, 
zdobiona ceramika, wyroby ze szkła i złota oraz import scytyjski. Potwierdzono 
istnienie podłużnych zgrupowań grobów. Nie udało się określić zasięgu cmen-
tarzyska – wspomniane sondaże, wykonane w znacznej odległości na południo-
wy zachód i zachód, nie wykazały obecności grobów. Ze względu na postępują-
ce niszczenie cmentarzyska przez orkę konieczna jest kontynuacja badań.

Materiał i dokumentacja z badań znajdują się w depozycie w Instytucie Ar-
cheologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach 
Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. 22, s. 279-290 oraz „Roczniku 
Przemyskim”, t. 37.

Badania będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: neolit

•	 osada kultury łużyckie (IV-V faza epoki brązu)
ślady osadnictwa z wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 10 do 14 lipca 
pod kierunkiem mgr. Sławomira Kałagate (autor sprawozdania, Pracownia Ar-
cheologiczno-Konserwatorska). Finansowane przez Urząd Gminy w Łagowie. 
Przebadano powierzchnię 31,50 m².

Stanowisko nr 4 jest położone na niewielkim, silnie wyodrębnionym cyplu, 
zlokalizowanym w północnej partii Jeziora Łagowskiego. Badania były związa-
ne z budową sieci kanalizacyjnej. Wykop nr II biegł u nasady cypla na działce nr 
112/1. Odsłonięto i wyeksplorowano 13 jednostek stratygraficznych (dalej: j.s.). 
Materiał łużycki pozyskano z j.s. 6, towarzyszył mu nieliczny materiał wczesno-
średniowieczny. Sądząc z analizy stratygraficznej, badany teren pierwotnie był 
zalany wodami Jeziora Łagowskiego. Wskazuje na to obecność kredy jeziornej 

Lubsko, st. 7, gm. loco,  
woj. lubuskie, AZP 65-09/19

Ludwinowo, st. 7,  
gm. Włocławek, woj. kujawsko- 
pomorskie, AZP- 49-47/58

ŁAGÓW LUBUSKI, st. 4,  
gm. loco, woj. lubuskie,  
AZP 53-12/4
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(j.s. 13), a także charakter warstwy określonej jako j.s. 6. Jest to typowa warstwa 
sedymentacyjna płytkich zbiorników wodnych zawierająca dużą ilość szcząt-
ków organicznych. Można na tej podstawie wysnuć wniosek, że podczas funk-
cjonowania osady kultury łużyckiej aż po wczesne średniowiecze (?) podstawa 
cypla była węższa niż obecnie. Istnieje też możliwość, że cypel był wtedy wyspą. 
Rozstrzygnięcie tego nie będzie możliwe przed badaniami geomorfologiczny-
mi. Łużycki materiał ceramiczny można datować na IV-V okres epoki brązu, 
materiał wczesnośredniowieczny – na fazę B wczesnego średniowiecza.

Materiał i dokumentacja z badań znajdują się do czasu pełnego opracowa-
nia w Pak Żary.

Badania nie będą kontynuowane.

•	 osada kultury łużyckie (IV-V faza epoki brązu)
osadnictwo z okresu nowożytnego•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 5 do 13 kwietnia 
pod kierunkiem mgr. Sławomira Kałagate (autor sprawozdania, Pracownia Ar-
cheologiczno-Konserwatorska). Finansowane przez Urząd Gminy w Łagowie. 
Przebadano powierzchnię 140 m².

Stanowisko nr 11 jest położone na niewielkim, słabo wyodrębnionym cyplu 
zlokalizowanym w południowej partii Jeziora Trześniowskiego. Do chwili pod-
jęcia badań ratowniczych, związanych z budową sieci kanalizacyjnej, nie było 
znane. W trakcie badań, w wykopie o długości 200 m i szerokości 0,70 m, odsło-
nięto i wyeksplorowano 30 nawarstwień kulturowych, głównie nowożytnych. 
Odkryto także pozostałości warstwy kulturowej (określonej jako j.s. 10) i 22 
obiekty pochodzące z osady ludności kultury łużyckiej. Ze względu na charak-
ter badań – wąskoprzestrzenne wykopy – żaden z obiektów nie został wyeks-
plorowany do końca. Obiekty wyraźnie grupowały się w 2 skupiska. Większość 
z nich to niewielkie owalne jamy o nieckowatych przekrojach i nieustalonej 
funkcji. Do nielicznych wyjątków należy zaliczyć obiekt nr 5 (pozostałość na-
ziemnego budynku mieszkalnego) i obiekt nr 16 (jama gospodarczo-zasobowa). 
W trakcie badań pozyskano, zarówno z obiektów, warstwy kulturowej, jak i hu-
musu, 360 fragmentów ceramiki naczyniowej charakterystycznej dla IV-V EB 
oraz 38 krzemieni. Mimo ograniczonego charakteru badań ich efekty są zado-
walające. Są one dobrym punktem wyjścia do przyszłych stacjonarnych badań 
wykopaliskowych obejmujących większy obszar stanowiska, tym bardziej że 
stopień zniszczenia warstwy kulturowej i obiektów przez młodsze osadnictwo 
jest niewielki.

Materiał i dokumentacja z badań znajdują się do czasu pełnego opracowa-
nia w PAK Żary.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Archeologii Środkowego Nad-
odrza”, t. III, s. 31-49.

Badania nie będą kontynuowane.

•	 cmentarzysko grupy kaszubskiej kultury łużyckiej – V okres epoki brązu.
Badania prowadziła mgr Beata Górska-Grabarczyk (Instytut Archeologii 

Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Uniwersytet Łódzki. Drugi sezon 
badań.

Stanowisko jest położone na wyniesieniu sandrowym, otoczonym podmo-
kłymi łąkami, w dorzeczu rzeki Niechwaszczy.

Badaniami objęto obszar o powierzchni 240 m2. Odsłonięto i wyeksplo-
rowano 5 grobów ciałopalnych bardzo zniszczonych wkopami. W 5 grobach 
odkryto kamienie, które pierwotnie mogły tworzyć bruki. Pozyskany materiał 
ceramiczny jest bardzo rozdrobniony. Podstawą datowania cmentarzyska, tak 
jak w poprzednim sezonie, jest ceramika i elementy obrządku pogrzebowego. 
Wykonano badania antropologiczne spalonych kości.

ŁAGÓW LUBUSKI, st. 11, 
gm. loco, woj. lubuskie,  
AZP 53-12/11

ŁĄG KOLONIA, st. 20,  
gm. Czersk, woj. pomorskie, 
AZP 22-38/56
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Dokumentacja i zabytki znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Arche-
ologicznych”, t. 6, s. 37-46

Badania będą kontynuowane.

patrz: późne średniowiecze

•	 osadnictwo schyłkowej fazy kultury trzcinieckiej i łużyckiej (XII-X w. p.n.e.)
osadnictwo kultury grobów kloszowych (V-III w. p.n.e.)•	

Ratownicze badania sondażowe, przeprowadzone w związku z budową sa-
nitarną, pod kierunkiem mgr A. Smolińskiego.

Dokumentacja znajduje się w WUOZ w Łomży, materiały w Muzeum Pół-
nocno-Mazowieckim w Łomży.

•	 ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (faza wiórecka)
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (II okres epoki brązu)•	
osada kultury łużyckiej (V EB – HC)•	
osada kultury przeworskiej (C1a – C2/D)•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza (XII – XIII w.)•	
ślady osadnictwa z okresu nowożytnego (XVI – XIX/XX w.)•	

Badania prowadzone, od 25 maja do 31 sierpnia przez mgr. Krzysztofa Ka-
rasiewicza (Instytut Antropologii i Archeologii Wyższej Szkoły Humanistycz-
nej im. A. Gieysztora). Finansowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad (poprzednio: Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad). Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 127 arów.

Stanowisko położone jest około 1 km na południowy zachód od Ozorkowa 
na terenach wsi Mamień, w odległości 600 m od koryta rzeki Bzury – na krawę-
dzi stoku doliny, w pasie planowanej autostrady A-2. Podłoże stanowiły piaski 
luźne i polodowcowe słabo gliniaste oraz płaty zbitej gliny zwałowej występu-
jące fragmentarycznie.

KULTURA PUCHARÓW LEJKOWATYCH
Ceramikę kultury pucharów lejkowatych odkrytą na omawianym stanowisku 

reprezentuje zbiór liczący 18 fragmentów. Ułamki naczyń wystąpiły wyłącznie 
na złożu wtórnym w warstwie akumulacyjno-próchniczej oraz w obiekcie kul-
tury przeworskiej. Obecność w wypełnisku obiektu ceramiki neolitycznej należy 
uznać za przypadkową.

Na podstawie cech technologicznych oraz zachowanych zdobień na frag-
mentach naczyń omawiany okres zasiedlenia można datować na fazę wiórecką.

KULTURA TRZCINIECKA
Kolejną fazę osadnictwa na stanowisku 3 w Mamieniu można wiązać z II 

okresem epoki brązu, czyli ze śladem działalności ludności kultury trzcinieckiej.
Podczas badań odkryto tylko 3 fragmenty naczyń – 2 pochodzą z poziomu 

akumulacyjno-próchniczego, 1 z obiektu kultury przeworskiej.
Badania dostarczyły w sumie 4 zabytki krzemienne. Znaleziono je na po-

wierzchni stanowiska przy oczyszczaniu stropu pola badań, a pojedynczą sztukę 
zarejestrowano w obiekcie kultury łużyckiej. Wśród nich znajdują się odłupek, 
łuszczeń oraz fragment odłupka łuszczniowego. Ich cechy morfologiczne nie 
pozwalają dokładnie określić przynależności kulturowo-chronologicznej, mogą 
one pochodzić z młodszej epoki kamienia lub wczesnej epoki brązu.

KULTURA ŁUŻYCKA
Ogółem zarejestrowano 92 obiekty omawianej kultury, które wystąpiły 

w dwóch skupiskach – w części zachodniej stanowiska (większe) oraz w części 

Łobżenica, st. 17, gm. loco, 
woj. wielkopolskie,  
AZP 34-31/81

ŁOMŻA, ul. Rybaki, st. 2,  
gm. loco, woj. podlaskie,  
AZP 37-76/2

MAMIEŃ, st. 3,  
gm. Parzęczew, woj. łódzkie, 
AZP 62-50
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wschodniej. Wśród nich było 66 jam, 21 palenisk, 4 dołki posłupowe i obiekt 
o nieokreślonej funkcji (wykrot?). Obiekty znajdujące się w części zachodniej 
badanego obszaru można ściśle wiązać z występującą tam warstwą kulturową, 
której miąższość wynosiła około 20 cm, gdzie odnaleziono liczne fragmenty 
naczyń tej kultury.

Ceramika kultury łużyckiej reprezentuje zbiór liczący 3610 sztuk, z czego 
590 pochodzi z obiektów, pozostałe zaś z poziomu akumulacyjno-próchni-
czego oraz wspomnianej warstwy kulturowej. Tylko jedno naczynie udało się 
zrekonstruować w całości. W kolejnych 8 przypadkach było to możliwe tylko 
częściowo.

Mimo podobieństw w technice wykonania oraz morfologii wśród naczyń 
kultury łużyckiej można wyróżnić 2 horyzonty chronologiczne. Do pierwsze-
go z nich należy ceramika fazy łódzkiej oraz fragmenty naczyń datowane na V 
okres epoki brązu, do drugiego ceramika z okresu halsztackiego.

Rozpatrując całościowo zbiór ceramiki ze stanowiska, można uznać za 
słuszną tezę o istnieniu osady, która została założona w IV okresie epoki brązu 
i użytkowana do końca okresu halsztackiego. Natomiast największy okres użyt-
kowania osady przypada na przełom V okresu epoki brązu i halsztatu C.

KULTURA PRZEWORSKA
Ogółem zarejestrowano 18 obiektów omawianej kultury, które grupowa-

ły się w trzech skupiskach: w części zachodniej (największe), centralnej oraz 
wschodniej. Wśród nich było 10 jam, 7 palenisk i budowla wziemna.

Odkryto w sumie 508 fragmentów naczyń glinianych, z czego 192 pochodzi 
z obiektów, a pozostałe z poziomu akumulacyjno-próchniczego. Analizowany 
zbiór jest znacznie rozdrobniony i jedynie jedno naczynie udało się zrekonstru-
ować w całości.

Na podstawie analizy cech typologicznych oraz powołując się na analogię, 
omawianą fazę osadniczą można datować od C1a do C2/D.

WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
Na podstawie materiału zabytkowego wyróżniono 67 obiektów powiąza-

nych chronologicznie z wczesnym średniowieczem. Wśród nich wyróżniono 44 
jamy, 20 palenisk, dół posłupowy, półziemiankę oraz studnię wykonaną z dębo-
wych dranic w technice zrębowej.

W trakcie badań pozyskano 2517 fragmentów ceramiki, z czego 987 po-
chodzi z obiektów, a pozostałych 1539 z poziomu akumulacyjno-próchniczego. 
Mimo dużej fragmentaryczności zbioru po analizie form, technologii i orna-
mentyki udało się go wydatować na koniec XII/początek XIII w.

Działalność grupy ludzkiej zamieszkującej badany teren w tym czasie, okre-
ślono jako krótkotrwałą penetrację lub jedynie przejściowe istnienie źrebia. 
Analiza rozłożenia ruchomych i nieruchomych materiałów zabytkowych wska-
zuje, że większość zabudowy osady znajduje się w niebadanej części stanowiska 
na szczycie stoku, poza granicami autostrady. Wydaje się, że archeologicznie 
uchwycono jedynie południową krawędź źrebia.

OKRES NOWOŻYTNY
Na stanowisku odkryto tylko jeden obiekt z omawianego okresu. Były to 

relikty drogi o kamiennej nawierzchni. Pierwotnie biegła ona od nieistniejącego 
już dużego gospodarstwa rolnego w kierunku zachodnim.

Znalezione w niektórych obiektach i na poziomie akumulacyjno-próchni-
czym pojedyncze fragmenty ceramiki nowożytnej (w sumie 256 fragmentów) 
świadczą o rolniczym użytkowaniu tego terenu w tym okresie, wobec czego 
materiał ten należy traktować jako naturalne zaśmiecenie. Nieliczne naczynia 
można powiązać z okresem od XVI do XVIII w., natomiast zdecydowaną więk-
szość odnieść do końca XIX i początków XX w.

Na okres XVIII – 1. poł. XIX w. jest również datowane luźne znalezisko 
pistoletowej skałki krzemiennej.
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•	 cmentarzysko kultury unietyckiej (I okres epoki brązu)
osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu - HaC)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, na trasie autostrady A-4, przeprowa-
dzone od 28 czerwca do 4 grudnia pod kierunkiem dr Ewy Bugaj (Instytut Pra-
historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez 
Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Drugi sezon badań.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2001-2002”, s. 216-223.

•	 osada kultury łużyckiej
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne przeprowadzone od 16 maja do 16 czerw-
ca pod kierunkiem K. Szamałek (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział 
w Poznaniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad.

•	 ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej ze starszej epoki brązu•	
osada kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 6 września do 4 
października pod kierunkiem Wojciecha Mazurka (autor sprawozdania, Mu-
zeum Chełmskie w Chełmie). Finansowane przez WKZ w Lublinie. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię około 1,50 ara.

Stanowisko jest zlokalizowane na niewielkim wyniesieniu o ekspozycji 
okrężnej, na prawym brzegu rzeki Udał. Pod warstwą orną o miąższości do 
30 cm zalega warstwa kulturowa o podobnej miąższości z mocno rozdrob-
nionym materiałem ceramicznym, głównie kultury łużyckiej, i dość licznym 
materiałem krzemiennym. Odkryto 34 obiekty, z czego większość była na-
ruszona przez wybieranie piasku, 7 spośród tych obiektów to jedynie prze-
barwienia w obrębie warstwy kulturowej. Pozostałe to owalne lub regularnie 
okrągłe, niewielkie obiekty (średnica do około l m) z zachowanym w mniej-
szej lub większej ilości materiałem ceramicznym kultury łużyckiej oraz 
nielicznymi krzemieniami. W kilku obiektach natrafiono na wyraźne ślady 
przepalenia (obiekty nr: 2, 4, 6, 19, 32, 34). W kilku pojawiły się drobne, spa-
lone kości (ob.: nr l, 4, 19, 8, 32). Nie ma pewności, że są to kości ludzkie. 
Wybierzysko piasku o powierzchni ponad l ha jest eksploatowane chaotycz-
nie. W miejscach, gdzie natrafiono na obiekty archeologiczne, pobór piasku 
był zaniechany. Stąd się wzięły liczne ostańce w obrębie piaskowni, które 
wskazane byłoby przebadać i uratować częściowo zachowane obiekty ar-
cheologiczne. Postulowana jest kontynuacja badań szczególnie w części dziś 
jeszcze niezniszczonej, która w krótkim czasie może jednak ulec całkowitej  
degradacji.

Materiał i dokumentacja są przechowywane w Muzeum Chełmskim.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Archeologii Polski Środkowo-

Wschodniej”, t. VII, 2005 rok, s. 77-86.
Badania będą kontynuowane.

patrz: wczesne średniowiecze

•	 cmentarzysko kultury łużyckiej (przełom V okresu epoki brązu-okres 
halsztacki)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 31 lipca do 12 
sierpnia pod kierunkiem mgr. Mariusza Krawczyka (Muzeum w Nysie). Finan-
sowane przez Opolskiego WKZ. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 
157 m².

MILEJOWICE, st. 19,  
gm. Żórawina, woj. dolnośląskie

MŁODZIEJOWICE, st. 21,  
gm. Strzałkowo,  
woj. wielkopolskie

MOŁODUTYŃ, st. 17,  
gm. Kamień, woj. lubelskie, 
AZP 81-91/142

Naszacowice, st. 1,  
gm. Podegrodzie,  
woj. małopolskie

NOWAKI, st. 18,  
gm. Pakosławice, woj. opolskie, 
AZP 92-30/150

E
P

O
K

A
 B

R
Ą

Z
U



89

Badania miały charakter ratowniczy ze względu na głęboką orkę oraz po-
stępującą erozję stokową gleby. Stanowisko jest zlokalizowane na stoku roz-
ległego wyniesienia. Założono 2 wykopy, w których przebadano 26 obiektów, 
w tym 25 grobów ciałopalnych (popielnicowych i jamowych) o różnym stopniu 
zniszczenia oraz jamę o nieokreślonej funkcji.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 217-221.

patrz: późne średniowiecze

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej z IV/V okresu epo-
ki brązu – wczesnej epoki żelaza (halsztat C)

Badania prowadziła mgr Urszula Narożna-Szamałek (autorka sprawozdania, 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu). W pracach uczestniczyli studenci IV roku 
archeologii Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu: B. Haraj, A. Neugebauer, Z. Zamojski oraz P. Sobański i M. Szamałek. Finan-
sowane przez Wielkopolskiego WKZ w Poznaniu. Pierwszy sezon badań.

Badania miały charakter ratowniczo-rozpoznawczy w związku z dewasto-
waniem stanowiska przez liczne wkopy rabunkowe. Cmentarzysko, znajdu-
jące się w klinie leśnym, zostało odkryte podczas prac leśnych w 1895 r. Sta-
nowisko zostało wpisane do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego 
WLKP.8/A. W trakcie tegorocznych badań założono 7 wykopów o wymiarach 
10 x 2 m, 8 x 2 m, 5 x 2 m. Różna długość wykopów wynikała z konieczności 
uniknięcia wycinki drzew. Łącznie przebadano powierzchnię 108 m2. W trak-
cie tegorocznych badań odkryto 17 grobów. Niektóre z nich znajdowały się 
na głębokości 25-30 cm, inne na głębokości 70-90 cm od obecnej powierzchni 
gruntu. W grobach znajdowały się od l do 3 popielnic ustawionych obok siebie. 
Funkcję popielnic stanowiły naczynia wazowate o dwustożkowatym kształcie, 
niekiedy bogato zdobione. Poza wazami w grobach występowały różne rodzaje 
naczyń w liczbie dochodzącej do 15. Układano je niekiedy piętrowo, wkładano 
jedno w drugie, przy czym większość naczyń układano dnem do góry. W kilku 
grobach oprócz naczyń wśród spalonych szczątków zmarłych znaleziono frag-
menty ozdób brązowych i grociki z zadziorami.

Groby występują prawdopodobnie w małych skupiskach na powierzchni 
około l ha. Założone wykopy określiły maksymalny zasięg stanowiska.

W związku z notorycznym niszczeniem stanowiska konieczne jest prze-
prowadzenie ratowniczych badań w przyszłym roku.

patrz: paleolit

•	 cmentarzysko birytualne kultury łużyckiej (III-V okres epoki brązu)
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 3 do 12 lipca pod 

kierunkiem dr Anity Szczapanek, mgr Magdaleny Wieczorek (autorka sprawoz-
dania), Pawła Jarosza (Archeo-Kielce, Zakład Antropologii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie). Finansowane przez WKZ i Zakład Antropologii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przebadano powierzchnię 1,75 ara.

Odkryto 16 obiektów grobowych (nr 1310-1325), w tym grób szkieletowy 
(nr 1321), pochówek birytualny (w górnych partiach grobu przepalone kości, 

Nowe Miasteczko, st. 4, 
wykop. I, gm.  loco,  
woj. lubuskie, AZP 67-16/117

Nowy Dwór, st. 7, gm. Peplin, 
woj. pomorskie, AZP 20-44/55

OBORNIKI WIELKOPOLSKIE, 
st. 16, woj. wielkopolskie,  
AZP 46-26

Ojców, Jaskinia Łokietka, 
st. 24, woj. małopolskie, AZP 
99-55/22

OPATÓW, st. 1, gm. loco, 
woj. śląskie, AZP 83-46/10
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w dolnej fragment szkieletu – nr 1317), 6 ciałopalnych, jamowych (nr 1310, 1311, 
1318, 1320, 1323, 1325), 4 ciałopalne, w których pierwotnie kości były złożone 
w materiale organicznym (nr 1313, 1314, 1315, 1322), 4 ciałopalne popielnicowe, 
z których 2 (nr 1319 i 1316) w przeciwieństwie do pozostałych grobów nie miały 
żadnej konstrukcji kamiennej.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, 
s.164-166,

Badania będą kontynuowane.

•	 osada wielokulturowa: kultury trzcinieckiej, łużyckiej (III OEB) i po-
morskiej (środkowy okres lateński)
pojedynczy grób kultury pomorskiej (środkowy okres lateński)•	
ślady osady i cmentarzyska z wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone we wrześniu pod 
kierunkiem Aleksandra Andrzejewskiego (autor sprawozdania, Instytut Ar-
cheologii Uniwersytetu Łódzkiego, Pracownia Dokumentacji Archeologiczno-
Konserwatorskiej). Finansował WKZ w Toruniu. Trzeci sezon badań.

Przebadano 6 wykopów o łącznej powierzchni 6 arów. Pod warstwą orną 
zarejestrowano 81 obiektów (nr 41-121).

Odkryte obiekty archeologiczne (jamy zasobowe, paleniska) stanowią relikty 
o charakterze osadniczym kultury trzcinieckiej, łużyckiej (III okres epoki brązu) 
i pomorskiej (środkowy okres lateński). W obrębie osady kultury pomorskiej od-
kryto również pojedynczy grób ciałopalny. Ponadto zarejestrowano ślady osady 
wczesnośredniowiecznej datowane na XII w. i zlokalizowano 2 zniszczone groby 
szkieletowe datowane na późne fazy wczesnego średniowiecza.

W obiektach znaleziono tylko fragmenty naczyń glinianych, które pozwoli-
ły na określenie ich przynależności chronologicznej, oraz destrukty kości zwie-
rzęcych. Zachowały się duże naczynia zasobowe kultury pomorskiej.

Materiały i dokumentacja są przechowywane w Instytucie Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Arche-
ologicznych”.

Badania będą kontynuowane.

•	 cmentarzysko płaskie kultury łużyckiej (IV-V okres epoki brązu)
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone pod kierunkiem mgr 

Barbary Jarosz i mgr Ewy Matuszczyk (Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu). 
Finansował inwestor.

Badania miały charakter ratowniczy ze względu na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej przy ulicy Zielonej. W roku 2000 przebadano 1,57 ara. 
W wykopie liniowym prowadzonym wzdłuż ulicy i do posesji odkryto i przeba-
dano 33 obiekty, w tym 30 grobów ciałopalnych (popielnicowych i jamowych) 
o różnym stopniu zniszczenia oraz 3 jamy o nieokreślonej funkcji. Spalonym 
szczątkom ludzkim towarzyszyły różnego typu naczynia gliniane i nieliczne 
przedmioty wykonane z brązu.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 174-179.

•	 cmentarzysko kultury łużyckiej (epoka brązu)
cmentarzysko kultury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 16 do 29 sierp-
nia pod kierunkiem mgr Iwony Młodkowskiej-Przepiórowskiej (autorka spra-
wozdania, Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie). Finansowane przez WKZ 
w Łodzi. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 275,50 m².

OPOKI, st. 47,  
gm. Aleksandrów Kujawski, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 43-43

OPOLE-NOWA WIEŚ 
KRÓLEWSKA, st. 77, 
gm. Opole, woj. opolskie, 
AZP 90-37/8

OSTROŁĘKA, st. 7,  
gm. Sulmierzyce, woj. łódzkie, 
AZP 79-48/88
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Badania kontynuowano w zachodniej i północnej części stanowiska w na-
wiązaniu do odcinków ubiegłorocznych, w miejscu największego zagęszczenia 
obiektów. Przebadano 49 obiektów (37-84), z czego 48 to groby lub jedynie 
fragmenty grobów ciałopalnych, w zdecydowanej większości popielnicowych, 
pojedynczych. Stropy grobów pojawiały się już w warstwie ornej. W większości 
obiektów nie zaobserwowano śladów jam grobowych. Przy grobach zachowa-
ły się jedynie pojedyncze kamienie, pozostałości bruków i obstaw. W trzecim 
sezonie badań odkryto jedyny dotychczas grób szkieletowy kobiety w wieku 
adultus. Zalegał on na głębokości 110 cm pod grubą warstwą bruku kamien-
nego stanowiącego całość od poziomu 40 do 100 cm. Był on usytuowany na 
osi północ-południe i miał wymiary 70 x 150 cm. W obrębie bruku między 
kamieniami znajdowano drobne fragmenty ceramiki. Głowa była skierowana 
na południe. Szkielet zalegał na lewym boku z podkurczonymi nogami, twarzą 
na zachód. W okolicach nóg i rąk znaleziono kilka przepalonych kości, praw-
dopodobnie zwierzęcych, w okolicach nóg kilka luźnych skorup ceramicznych. 
Na poziomie 110 cm wokół szkieletu zaobserwowano zarysy bardzo regular-
nej i dobrze czytelnej jamy grobowej, w przybliżeniu prostokątnej z zaokrą-
glonymi rogami, o wymiarach 63 x 190 cm. Na obrzeżach jamy zaobserwo-
wano cieniutką warstwę rdzawej ziemi. Dno jamy zalegało na warstwie zbitej 
gliny. Ten jedyny dotychczas odkryty grób szkieletowy zalegał mniej więcej 
w centralnej części cmentarzyska, w miejscu największej koncentracji grobów  
ciałopalnych.

W grobach ciałopalnych popielnicami były wyłącznie naczynia wazowate, 
zachowane głównie w częściach przydennych. W całości zachowało się jedynie 
8 naczyń miniaturowych, głównie czarek znalezionych we wnętrzach popielnic. 
Najciekawszą zachowaną formą ceramiczną była miniaturowa czarka zdobiona 
ornamentem odciśniętego naszyjnika. Podobnie jak w latach poprzednich nie 
znaleziono żadnych metali.

W tym sezonie badawczym nie znaleziono obiektów kultury przeworskiej, 
jedynie drobne, luźne fragmenty ceramiki tej kultury.

Materiał i dokumentacja są przechowywane w Muzeum Regionalnym 
w Radomsku, WUOZ w Piotrkowie Trybunalskim.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicz-
nych”, t. 52, Kraków 2000, s. 221-229.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz neolit

•	 ślady osadnictwa z okresu neolitu
osada kultury łużyckiej (epoka brązu-okres halsztacki)•	
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski – późny •	
okres wpływów rzymskich)
ślady osadnictwa z okresu wczesnego i późnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone na trasie autostrady 
A-4, od 15 marca do 2 czerwca pod kierunkiem Małgorzaty Kopeć (Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu).

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2000”, s. 234-249.

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesna i starsza epoka brązu

Piskorzówek, st. 11,  
gm. Domaniów, woj. dolnośląskie

PISKORZÓWEK, st. 14,  
gm. Domaniów,  
woj. dolnośląskie

Płock-Grabówka, st. 62,  
woj. mazowieckie, AZP 50-54/15

Podlotów, st. 2, gm. Łaszczów,  
woj. lubelskie, AZP 93-92/3
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•	 osada kultury łużyckiej
osada kultury przeworskiej•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 5 czerwca do 9 
września pod kierunkiem R. Pietrzaka i A. Zarzyckiej (Fundacja Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez Agencję Budowy 
i Eksploatacji Autostrad.

•	 ślady osadnictwa z młodszej epoki kamienia
osada kultury łużyckiej (IV EB-HD)•	
osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)•	
ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza (XII-XIII w.)•	
ślad osadnictwa z okresu nowożytnego (XVI-XIX/XX w.)•	

Badania przeprowadzone od 19 kwietnia do 23 maja przez mgr. Krzysz-
tofa Karasiewicza (Instytut Antropologii i Archeologii Wyższej Szkoły Huma-
nistycznej im. A. Gieysztora). Finansowane przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad (poprzednio: Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad). 
Pierwszy sezon badań. Badania archeologiczne objęły powierzchnię 86 arów.

Stanowisko jest położone około 3 km na zachód od Parzęczewa na tere-
nach wsi Różyce – na krawędzi stoku doliny, w pasie planowanej autostrady A2. 
Podłoże stanowiły piaski luźne i polodowcowe słabo gliniaste oraz płaty zbitej 
gliny zwałowej występujące fragmentarycznie.

NEOLIT
Badania dostarczyły 3 zabytków krzemiennych: fragment wióra, retuszo-

wany odłupek łuszczniowy i drapacz. Cechy morfologiczne wymienionych za-
bytków nie pozwalają dokładniej określić przynależności kulturowo-chronolo-
gicznej, mogą one pochodzić z młodszej epoki kamienia.

KULTURA ŁUŻYCKA
Ogółem zarejestrowano 53 obiekty przypisane kulturze łużyckiej, wystąpi-

ły one w dość rozproszonym skupisku w części centralnej, ciągnąc się wzdłuż 
wschodniej granicy stanowiska. Wśród nich zarejestrowano 37 jam, 11 pale-
nisk oraz 5 dołków posłupowych. Rozproszenie obiektów wziemnych sugeruje, 
że stanowisko 3 w Różycach objęło jedynie skraj osady, której pozostała część 
znajduje się na wschód od granicy autostrady.

Ceramika pozyskana ze stanowiska reprezentuje zbiór liczący 385 sztuk, 
z czego 32 pochodzi z obiektów, pozostałe zaś z poziomu akumulacyjno-próch-
niczego. Należy podkreślić, iż omawiany zbiór uległ silnemu rozdrobnieniu, 
które nie pozwala na całkowitą czy nawet częściową rekonstrukcję form na-
czyń. Materiał ceramiczny stanowił jedyne źródło pomocne w ustaleniu chro-
nologii, dlatego osadę można datować jedynie w przybliżeniu na przedział od 
IV okresu epoki brązu do wczesnej epoki żelaza (halsztat D).

KULTURA PRZEWORSKA
Zarejestrowano 40 obiektów nieruchomych tej kultury. Były one rozpro-

szone w północnej części badanego obszaru, nie tworząc zwartego skupiska. 
Jedynie w części zachodniej 6 obiektów oraz 7 obiektów w części wschodniej 
grupowało się w 2 niewielkie, zagęszczone koncentracje. Wśród ogólnej liczby 
obiektów odnaleziono 32 jamy i 8 palenisk.

Analizowany zbiór ceramiki kultury przeworskiej wyniósł 208 sztuk, z cze-
go 202 pochodzą z poziomu akumulacyjno-próchniczego. Fragmenty naczyń 
uległy bardzo silnemu rozdrobnieniu, które nie pozwala niestety na częściową 
choćby rekonstrukcję form naczyń. Znaczną część ceramiki tej kultury stano-
wią mało charakterystyczne części brzuśców, a niewielkie fragmenty wylewów 
i den uniemożliwiają ustalenie precyzyjnej chronologii.

Dlatego też datowanie osady przyjęto generalnie na okres wpływów rzym-
skich.

POLICE ŚREDNIE, st. 13,  
gm. Kościelec,  
woj. wielkopolskie,  
AZP 58-44/92

RÓŻYCE, st. 3, gm. 
Parzęczew, woj. łódzkie, AZP 
62-49
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WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
Badania ratownicze na stanowisku 3 w Różycach dostarczyły 58 fragmen-

tów wczesnośredniowiecznych naczyń glinianych. Wszystkie zabytki pocho-
dziły z warstwy pozaobiektowej. Nie zarejestrowano obiektów nieruchomych 
datowanych na ten okres, nie odnaleziono też ułamków naczyń na złożu wtór-
nym w obiektach innych kultur.

Mimo dużej fragmentaryzacji zbioru ceramiki wczesnośredniowiecznej 
po analizie technologicznej i zachowanej ornamentyce datowano go na koniec 
XII/początek XIII w.

OKRES NOWOŻYTNY
Znalezione wyłącznie na poziomie akumulacyjno-próchniczym pojedyn-

cze fragmenty naczyń z omawianego okresu – w sumie 98 ułamków, świadczą 
o rolniczym użytkowaniu tego terenu, dlatego też pozyskany materiał należy 
traktować jako zaśmiecenie.

Nieliczne fragmenty można powiązać z XVI w., lecz przeważającą część 
stanowią okazy pochodzące z końca XIX i początku XX w.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: neolit

•	 osada kultury łużyckiej
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 10 kwietnia do 

16 czerwca pod kierunkiem M. Anioła i M. Kiona (Fundacja Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eks-
ploatacji Autostrad.

patrz wczesne średniowiecze

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 obozowisko z okresu późnego mezolitu
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury łużyckiej (schyłek epoki brązu – starszy okres halsztacki•	
osada kultury przeworskiej (okres wczesnorzymski)•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	
fragment późnośredniowiecznej wsi•	
dwa ludzkie groby i skarb srebrnych monet z okresu późnego średniowiecza.•	

Badania prowadzone w ramach Centrum Badań Archeologicznych Fundacji 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Finansowane przez Agencję 
Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pracami terenowymi kierował mgr Andrzej 
Krzyszowski z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Pierwszy sezon badań.

Badania wykopaliskowe na tym stanowisku podjęto w związku z planowa-
ną w tym miejscu rozbudową odcinka projektowanej trasy autostrady A-2. Na 
podstawie przeprowadzonych w 1998 r. badań powierzchniowych – w ramach 
prac wyprzedzających inwestycję – stanowisko to zostało wytypowane do sta-
cjonarnych badań wykopaliskowych o charakterze szerokopłaszczyznowym. 
Prace eksploracyjne w 2000 r. wykonano od 15 września do 30 października. 
Przebadano powierzchnię 2850 m² (2 wykopy). Obiekty nieruchome wystąpiły 
na 3 różnych, oddzielnych poziomach stratyfikacyjnych.

Ruszków I, st. 19, gm. Kościelec, 
woj. wielkopolskie,  
AZP 58-44/35

RUSZKÓW I, st. 38,  
gm. Kościelec,  
woj. wielkopolskie,  
AZP 58-44/87

Sanok, st. 54, gm. loco,  
woj. podkarpackie,  
AZP 113-78/97

Sługocinek, st. 1, gm. Golina, 
woj. wielkopolskie,  
AZP 57-38/18

SŁUGOCINEK, st. 13,  
gm. Golina, woj. wielkopolskie, 
AZP 57-38/58
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W wykopach badawczych szkielet glebowy (poziomy występowania obiek-
tów) był zróżnicowany i stanowiła go w zdecydowanej części wykopów war-
stwa spiaszczonej, rzadziej surowej gliny bądź drobnoziarnisty piasek. Z kolei 
wierzchnią warstwę nadkładu (humus) tworzył szary i ciemnoszary piasek, 
o bardzo wysokiej próchniczności, jego miąższość wahała się od 35 cm do oko-
ło 55 cm. Na części wykopów udało się jeszcze wyróżnić dwie odrębne warstwy 
(łącznie wyróżniono 6 warstw stratyfikacyjnych), w postaci ciemnoszarego pia-
sku, z udziałem lekkiej spalenizny o miąższości 30-80 cm; w części są one po-
chodzenia reliktowego, przy znacznym jednak udziale czynników naturalnych 
(zjawiska erozyjno-aluwialne).

Odkryte źródła archeologiczne reprezentuje 6 horyzontów czasowych, zaś 
pod względem funkcjonalnym są to::

Obozowisko z okresu mezolitu – do tego horyzontu zaliczono pojedyncze 
przedmioty krzemienne.

Osada kultury pucharów lejkowatych – obiekty (w większości jamy 
typu odpadkowego) zawierały nieliczne fragmenty ceramiki. Z innych źró-
deł odnotowano jeszcze nieliczne przedmioty krzemienne i fragmenty kości  
zwierzęcych.

Osada kultury łużyckiej – materiały tej jednostki kulturowej, to większość 
zarejestrowanych na tym stanowisku obiektów nieruchomych. Towarzyszy im 
niewielki zbiór ceramiki i innych źródeł Zdecydowanie przeważają tu różnego 
rodzaju jamy i to zarówno typu odpadkowego, jak i zasobowego; te ostatnie 
można kwalifikować zapewne jako rodzaj piwniczek-spiżarni. Nieliczne są doł-
ki posłupowe, a więc i zapewne wszelkiego rodzaju budowle naziemne. Rzadko 
rejestrowano paleniska czy też inne obiekty grzewcze.

Osadnictwo kultury łużyckiej występuje na tym stanowisku w znacznym 
zagęszczeniu na powierzchni zaledwie kilkudziesięciu arów. Chronologicznie 
materiał tej kultury jest charakterystyczny dla schyłku epoki brązu i wczesnej 
epoki żelaza

Osada kultury przeworskiej (okres wczesnorzymski) – obiekty o charakte-
rze mieszkalnym miały podobny prostokątny względnie owalny kształt jamy. 
Ich wymiary były zróżnicowane. Najczęściej powtarzające się rozmiary tego 
rodzaju budowli kształtowały się w przedziale 3-3,50 m (dł.), 2-2,50 m (szer.) 
i przy głębokości od 20-50 cm. W niektórych obiektach zachowały się kon-
strukcje nośne, w postaci śladów po drewnianych słupach, na których opierały 
się pierwotne konstrukcje. Z kolei w innych budynkach zarejestrowano piw-
niczki umiejscowione wewnątrz jamy ziemiankowej. We wszystkich obiektach 
zanotowano liczne zbiory ceramiki.

Chronologicznie materiały osadowe kultury przeworskiej można odnieść 
w większości do fazy B2b-B2/Cl-Cla okresu wczesnorzymskiego, tj. na czas od 
II w. do początków III w. n.e.; a jedynie nieliczne źródła odnoszą się do okresu 
późnorzymskiego.

Osada z okresu wczesnego średniowiecza – – na podstawie wątków or-
namentacyjnych i cech technicznych (całkowite toczenie) można wstępnie 
datować źródła z tego czasu na rozwiniętą fazę E3, tj. na okres od końca XII 
do l. poł. XIII w. włącznie. Ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego można 
łączyć z początkami wsi Sługocin, historia wsi – na podstawie źródeł pisanych 
(Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. I, nr 476, Poznań 1877) – potwier-
dza bowiem to przypuszczenie.

Fragment wsi z okresu późnego średniowiecza 
Źródła z tego okresu można wstępnie datować na okres od końca XIV w. do 

co najmniej 1. poł. XVI w. włącznie. Ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 
należy wiązać z funkcjonowaniem osadnictwa o charakterze wiejskim, które 
można łączyć ze wsią Sługocin.
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Materiały z badań i dokumentacja są przechowywane w Centrum Badań 
Archeologicznych Fundacji U AM w Poznaniu.

Badania na stanowisku będą kontynuowane.

•	 cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (III okres epoki brązu-okres 
halsztacki D)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 16 do 28 listo-
pada pod kierunkiem dr. Jarosława Jarysza (autor sprawozdania, Dolnośląskie 
Forum Środowiska Kulturowego MILLENNIUM). Finansowane przez GKZ. 
Przebadano powierzchnię 35 m².

Prace były kontynuacją badań prowadzonych od 1995 r. W sezonie 2000 
wytyczono 4 wykopy sondażowe. W ich obrębie natrafiono na 11 grobów cia-
łopalnych kultury łużyckiej, datowanych od IV okresu epoki brązu do okre-
su halsztackiego D. Dna jam grobowych znajdowały się na głębokości 45-
100 cm. Oprócz naczyń glinianych odkryto również żelazną szpilę, nóż i 2  
pierścienie.

Materiały z badań oraz dokumentacja są przechowywane w Muzeum Re-
gionalnym w Środzie Śląskiej.

Badania będą kontynuowane.

patrz: neolit

patrz: wczesne średniowiecze

•	 osada kultury łużyckiej
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 30 marca do 15 

września pod kierownictwem mgr. Marka Grześkowiaka i mgr. Jarosława Ko-
piasza.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2000”, s. 185-196.

patrz: paleolit

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 ślady osadnictwa kultury świderskiej (schyłkowy paleolit)
ślady osadnictwa kultury komornickiej (mezolit)•	
ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
cmentarzysko kultury łużyckiej (V okres epoki brązu-okres halsztacki)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone pod kierunkiem 
Edwarda Pudełko ze środków Urzędu Gminy i GKZ. Piąty sezon badań.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Studiach i Materiałach Rzeszow-
skiego Ośrodka Archeologicznego”, t. XXII, s. 171-186.

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesna epoka żelaza

SŁUP, st. 2, gm. Środa Śląska, 
woj. śląskie, AZP 77-25/11

Sobótka, st. 4, gm. Dąbie,  
woj. wielkopolskie, AZP 59-45/8

Spławie, st. 2, gm. Kołaczkowo, 
woj. wielkopolskie

STARY ŚLESZÓW, st. 17,  
gm. Żórawina, woj. dolnośląskie

Strzegowa, Jaskinia Biśnik,  
gm. Wolbrom, woj. małopolskie

Suraż, st. 37 i 41, gm. loco, 
woj. podlaskie, AZP 41-84/
XXXVII i XLI

SZADEK, st. 3, gm. Blizanów, 
woj. wielkopolskie

Szadek, st. 6, gm. Blizanów, 
woj. wielkopolskie

Szestno, st. II (Ptasia Wyspa),  
gm. Mrągowo, woj. warmińsko- 
mazurskie, AZP 21-69/7
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patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 obozowisko schyłkowopaleolityczne
obozowisko mezolityczne•	
śladowe pozostałości zróżnicowanego osadnictwa pradziejowego (neo-•	
lit, schyłkowy neolit – wczesny brąz)
osada kultury łużyckiej (IV-V okres epoki brązu i okres halsztacki)•	
śladowe pozostałości osadnictwa z młodszego okresu przedrzymskiego•	
śladowe pozostałości osadnictwa wczesnośredniowiecznego, średnio-•	
wiecznego i nowożytnego.

Badania prowadziła mgr Agnieszka Łaszkiewicz (autorka sprawozdania, 
Muzeum w Międzyrzeczu). Uczestniczyli w nich mgr Tadeusz Łaszkiewicz oraz 
studenci archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Finan-
sowane przez Lubuskiego WKZ w Zielonej Górze. Trzeci sezon badań.

Podstawowym powodem kontynuacji ratowniczych badań archeologicz-
nych na stanowisku 7 była postępująca jego dewastacja wskutek dzikiego pobo-
ru piasku przez okoliczną ludność, a okresowo również nielegalna eksploracja 
na skalę wręcz przemysłową przez różne firmy budowlane (nowe wybierzysko). 
Sytuacja ta skłoniła Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do 
wpisania stanowiska do rejestru zabytków (nr rejestru L-4/2000 z dnia 24 mar-
ca 2000 r).

Ratownicze prace badawcze bieżącego sezonu prowadzono w ramach kilku 
zadań:

Kontynuowano zabezpieczanie zachodniej krawędzi starego wybierzyska na 1. 
odcinku północnym wobec wykopów z lat 1998-1999 w ramach 4 wykopów 
(107,50 m2).
Rozpoczęto zabezpieczanie wschodniej krawędzi nowego wybierzyska w ra-2. 
mach 3 wykopów (75 m2).
W celu rozpoznania badanego stanowiska na większej przestrzeni założono 3. 
trzy wykopy rozpoznawcze, ale nadal w zachodniej strefie badań (55,10 m2).
Kontynuowano inwentaryzacyjne rozpoznanie zasięgu stanowiska w kie-4. 
runku wschodnim (teren praktycznie całkowicie zniszczony) i południowo-
wschodnim (sąsiedztwo stanowiska 9 – AZP 51-14/18) – wykonano 102 
sondowania w 5 osiach na głębokość około l m.
Uzupełniono plan sytuacyjno-wysokościowy – zaktualizowano zachodnią 5. 
krawędź starego wybierzyska znacznie zmienioną wobec stanu z 1998 r. 
i naniesiono nowe wybierzysko i mniejsze piaśnice; zasięg planu rozbudo-
wano w kierunkach wschodnim i południowo-wschodnim, obejmując nim 
pełny zasięg stanowiska 7 wraz z pewnym kontekstem (całość obejmuje po-
wierzchnię około 8 ha).
Łącznie prowadzono prace w ramach 10 wykopów o efektywnej powierzch-

ni badań 237,60 m2. Podobnie jak w latach poprzednich miąższość nawarstwień 
sięgała średnio 1,20 m, a eksplorację prowadzono w ramach kilkunastu (do 17) 
warstw mechanicznych (5 lub 10 cm). Stosowano też przesiewanie niższych 
warstw, także w siatce metrowej i wypełnisk obiektów przez sito. W trakcie ba-
dań wyróżniono 365 obiektów nieruchomych – wszystkie o charakterze osado-
wym, w tym 47 jam i 12 palenisk. Pozostałych 306 obiektów to dołki posłupowe 
lub obiekty o nieokreślonej funkcji. Z wykopów i sondowań zebrano ponadto 
około 8300 znalezisk ruchomych, w tym 5100 ułamków ceramiki i około 2500 
krzemieni, a także około 300 grudek polepy i 400 okruchów kości oraz mniej 
liczne inne znaleziska (m.in. siekierkę kamienną), a także bardzo liczne próbki 
węgli drzewnych.

W trakcie wstępnego przeglądu materiału ceramicznego i krzemiennego 
potwierdzono dotychczasowe rozpoznanie chronologiczne. Dominują ma-

Ślęża, st. 13, gm.  Kobierzyce, 
woj. dolnośląskie

ŚWIĘTY WOJCIECH,  
st. 7, gm. Międzyrzecz,  
woj. lubuskie, AZP 51-14/22

E
P

O
K

A
 B

R
Ą

Z
U



97

teriały kultury łużyckiej z końcowych okresów (IV-V) epoki brązu i wczesnej 
epoki żelaza. Ponadto stwierdzono, że osadnictwo związane ze schyłkowym 
paleolitem i mezolitem w obu przypadkach wiąże się co z najmniej 2 różnymi 
horyzontami chronologicznymi, natomiast materiały wiązane ze schyłkowym 
neolitem – wczesna epoka brązu, dotychczas bez bliższego określenia kulturo-
wego, należy najprawdopodobniej uznać za przynależące do kultury ceramiki 
sznurowej. Ponadto stwierdzono nieznacznie podwyższoną obecność ceramiki 
kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego oraz śladowe ilości 
znalezisk z okresu wczesnego średniowiecza, średniowiecza i nowożytności.

Materiały zabytkowe oraz dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum 
w Międzyrzeczu.

Konieczna jest kontynuacja badań ratowniczych.

•	 cmentarzysko kultury łużyckiej (IV okres epoki brązu - okres halsztacki C)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 1 do 12 sierpnia 

pod kierunkiem mgr Iwony Młodkowskiej-Przepiórowskiej (Koło Naukowe 
Studentów Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane przez Koło 
Naukowe Studentów Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przebadano po-
wierzchnię 0,30 ara.

Stanowisko zlokalizowane na piaszczystym wyniesieniu rozległego cypla ufor-
mowanego na prawym brzegu rzeczki Pankowki i jej bezimiennego dopływu, na 
południe od wsi Truskolasy. Teren zniszczony dziką wybiórką piasku. Badania obej-
mowały północną część piaskowni w celu uchwycenia zasięgu cmentarzyska od tej 
strony (ar. IX ćw. D i niepełna ćwiartka C). Przed rozpoczęciem badań podjęto in-
terwencję (skutek niwelacji terenu), podczas której przebadano 4 obiekty (nr 59-62). 
W trakcie badań odkryto 8 obiektów (od nr 63 do 68, 69A, 69B). Łącznie odkryto 12 
obiektów, w tym 7 grobowych: 5 popielnicowych, jamowy, szkieletowy; 5 obiektów 
to nieokreślone jamy z elementami zniszczonych konstrukcji kamiennych.

Materiały z badań znajdują się w Muzeum Częstochowskim.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 

Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, 
s. 180-187, „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych”, Wrocław 2001, t. 43,  
s. 165-180.

•	 ślady osadnictwa z neolitu
ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu (?)•	
osada grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej (epoka brązu i wczesna •	
epoka żelaza)

Ratownicze badania wyprzedzające, przeprowadzone w kwietniu pod 
kierunkiem mgr Izabeli Mianowskiej (autorka sprawozdania, Usługi Arche-
ologiczne Izabela Mianowska). Finansowane przez Telekomunikację Polską 
SA. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 1 ara.

Stanowisko, odkryte w trakcie badań AZP w 1997 r., przebadano na linii 
światłowodu, szerokim na 1 m wykopem podstawowym. W przypadku natra-
fienia na obiekty archeologiczne poszerzano wykop w celu odsłonięcia całości 
zarysu obiektu, nie dalej jednak niż 3 m od wykopu podstawowego.

Odkryto 16 obiektów, spośród których ob. 51, 69, 81, 88 i 95 nie mają 
określonej przynależności kulturowej, ob. 51 (nie został wyeksplorowa-
ny, wyjęto jedynie z jego stropu stosunkowo dobrze zachowane naczynie) 
należy łączyć z kulturą mierzanowicką lub starszym okresem, ob. 47, 49, 
50, 70, 72, 74 i 83 zawierały materiał pozwalający je określić jako przyna-
leżne do grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej epoki brązu, ob. 52, 67, 
68 i 71 zawierały materiały tej samej kultury datujące je na wczesną epokę 
żelaza. Ponad obiektami zalegała warstwa kulturowa najprawdopodob-
niej spływowa, zawierająca materiały neolityczne, łużyckie z epoki brązu 

TRUSKOLASY, st. 8,  
gm. Wręczyca Wielka¸  
woj. śląskie, AZP 85-45/5

URZEJOWICE, st. 8,  
gm. Przeworsk,  
woj. podkarpackie,  
AZP 104-80/10
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i wczesnej epoki żelaza. W obiekcie nr 52 poza ceramiką znaleziono ludzki  
szkielet.

W miejscu prowadzenia badań stan zachowania dobry. Jako całość sta-
nowiska trudny do określenia – zapewne gorszy, zważywszy na obecność 
na jego terenie drogi zabudowanej po obu stronach. Ranga stanowiska jest  
średnia.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane u WKZ w Przemyślu.

•	 osada i cmentarzysko kultury łużyckiej ((V EB, Ha C-D)
osada kultury jastrforskiej•	
osada kultury przeworskiej•	
osada kultury wielbarskiej•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 1 d0 30 lipca pod kierunkiem 
dr. Henryka Machajewskiego. Finansowane przez Wielkopolskiego WKZ.

Stanowisko archeologiczne położone w pradolinie Noteci na terasie nadza-
lewowej otoczonej od północnego zachodu kompleksem leśnym. 

Podczas badań wykopaliskowych odkryto 38 obiektów kultury łużyckiej 
(21 jam posłupowych, 11 jam gospodarczych i 6 palenisk), 3 groby ciałopalne 
popielnicowe kultury łużyckiej. Ponadto odkryto pozostałości osady z okresu 
wpływów rzymskich (51 obiektów) oraz z okresu wczesnego średniowiecza  
(3 obiekty).

Na stanowisku odkryto pozostałości po ludności następujących kultur:
– osada i cmentarzysko ludności kultury łużyckiej
– osada ludności z okresu wpływów rzymskich
– osada ludności z okresu wczesnego średniowiecza
Stanowisko nr 129 w Wapniarni nieustannie ulega dewastacji poprzez 

głęboką orkę. Zniszczeniu ulegają pozostałości po osadach kultury łużyckiej, 
z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza. 

Wyniki badań zostały opublikowane w „Wielkopolskich Sprawozdaniach 
Archeologicznych”, t. 6, 2003, s. 308-323.

patrz: wczesne średniowiecze

•	 cmentarzysko z epoki brązu i z wczesnej epoki żelaza
ślad osadniczy z okresu wpływów rzymskich•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone 28 sierpnia, pod 
kierunkiem mgr Urszuli Perlikowskiej-Puszkarskiej (autorka sprawozdania, 
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie). Finansowane przez WKZ. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 25 m².

Stanowisko zostało odkryte i zadokumentowane w 1979 r. w trakcie pro-
wadzonych badań powierzchniowych (Z. Gajewski, Z. Kobyliński, H. Lichy). 
W roku 1987 przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach AZP obsza-
ru nr 51-81 (L. Pawlata). Stanowisko zlokalizowano na rozorywanej wydmie,  
a jego wielkość określono do 5 ha.

W roku 2000, w trakcie orki po żniwach, natrafiono na wyorane przepalone 
kości ludzkie. W tym miejscu wytyczono wykop sondażowy o wymiarach 5 x 5 
m. Przebadano 25 m² powierzchni. Zadokumentowano 2 zniszczone groby cia-
łopalne. Stwierdzono bardzo duży stopień zniszczenia stanowiska przez orkę. 
Materiał zabytkowy jest nieliczny i rozdrobniony, reprezentowany przez prze-
palone kości ludzkie, fragmenty ceramiki, polepy i nieliczne węgle drzewne. 
Fragmenty ceramiki można datować na okres wpływów rzymskich (nieliczne) 
oraz na epokę brązu i wczesną epokę żelaza.

WAPNIARNIA, st. 129,  
gm. Trzcianka,  
woj. wielkopolskie,  
AZP 38-24/74

Węgorzyce, st. 5, gm. Osina, 
woj. zachodniopomorskie, 
AZP 28-09/89

WIERZCHUCA 
NADBUŻNA, st. 6, 
gm. Drohiczyn, woj. podlaskie, 
AZP 51-81/2
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Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Państwowym Mu-
zeum Archeologicznym, a po opracowaniu zostaną przekazane do Państwowe-
go Muzeum w Białymstoku.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych 
w Polsce Północno-Zachodniej i na zachodniej Białorusi w latach 2000-2001”, 
Białystok 2002, s. 136-139.

Ze względu na duży stopień zniszczenia stanowiska nr 6 w Wierzchucy 
Nadbużnej należy kontynuować badania.

•	 osada kultury łużyckie (IV i V okres epoki brązu)
osada kultury przeworskiej (III w. n.e.)•	
cmentarzysko kultury przeworskiej (III w. n.e.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone na zlecenie Funda-
cji Badań Archeologicznych im. prof. K. Jażdżewskiego w Łodzi pod kierow-
nictwem mgr. J. Moszczyńskiego i mgr. J. Matysiaka (Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji 
Autostrad.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2000” s. 77-97.

patrz: neolit

•	 osada z epoki kamienia
osada kultury łużyckiej (IV okres epoki brązu-okres halsztacki D, wcze-•	
snolateński)
osada kultury pomorskiej (środkowy okres lateński)•	
osada i cmentarzysko kultury przeworskiej (koniec fazy B2-faza C1)•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza i nowożytnego•	

Badania w ramach prac związanych z budową autostrady A-l były prowa-
dzone przez dr. Marka Olędzkiego (ISM UŁ) przy współpracy dr. Zbigniewa 
Lechowieża (ODZ Łódź) i mgr. Piotra Czepasa (autor niniejszego sprawozda-
nia, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) oraz mgr. Jacka Ziętka 
i mgr. Piotra Kacprzaka. Wykopaliska sfinansowane przez Fundację Badań Ar-
cheologicznych im. prof. K. Jażdżewskiego. Pierwszy sezon badań.

Badane stanowisko znajduje się na gruntach wsi Witów-Parcele, gm. Bielawy. 
Leży na piaszczystym wyniesieniu o niewielkiej deniwelacji, na równinnym ob-
szarze poprzecinanym rowami melioracyjnymi. Wykopaliska przeprowadzono 
w części narażonej na zniszczenie wskutek planowanych prac ziemnych. W trak-
cie badań ratowniczych pozyskano łącznie 7547 fragmentów ceramiki, 13 przed-
miotów krzemiennych, 2 przęśliki gliniane, 6 gładzików kamiennych, rozcieracz 
kamienny, fragment naczynia typu terra sigillata.

Epoka kamienia
Najstarszy horyzont chronologiczny wyznacza 13 przedmiotów krzemien-

nych wykonanych z surowca bałtyckiego. Częściowo można je łączyć ze środko-
wą epoką kamienia.

2) Osada kultury łużyckiej
Wśród obiektów zaliczonych do kultury łużyckiej wyróżniono 42 jamy osad-

nicze, palenisko i skupisko ceramiki. Z IV okresem epoki brązu możemy połączyć 
jamę oraz skupisko ceramiki. Czas funkcjonowania pozostałych obiektów kultury 
łużyckiej przypada na okres halsztacki D i okres wczesnolateński.

3) Pozostałości osadnictwa kultury pomorskiej
Osadnictwo tej kultury jest reprezentowane przez jamę i 4 obiekty sepulkral-

ne. Odkryte groby należą do typu pochówków jamowych, bezpopielnicowych. 
Ich chronologia przypada na środkowy okres lateński.

4) Osadnictwo kultury przeworskiej

WIKTORÓW, st. 1-4,  
gm. Ozorków, woj. łódzkie

Wilkowice, st. 8,  
gm Żórawina, woj. dolnośląskie

WITÓW, st. 10, gm. Bielawy, 
woj. łódzkie
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Wśród obiektów związanych z kulturą przeworską z młodszym okresem 
przedrzymskim możemy wiązać jamę osadniczą. Pozostałe obiekty, tj. obiekt 
mieszkalny, 3 obiekty gospodarcze, 3 paleniska, 30 jam osadniczych, skupisko 
ceramiki oraz grób jamowy, pochodzą z okresu rzymskiego. Chronologia wy-
mienionych obiektów zawiera się między końcem fazy B2 a fazą C1 młodszego 
okresu rzymskiego.

5) Pozostałości osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza i nowożytności
Z okresem średniowiecznym łączy się 5 obiektów, tj. 4 jamy o nieokreślonej 

bliżej funkcji i palenisko. Czas ich funkcjonowania przypada na XIII w. Obiekty 
związane z okresem nowożytnym to 4 jamy o bliżej nieokreślonej funkcji.

Reasumując, odkryto wschodnią połać wielokulturowego obiektu osadnicze-
go i sepulkralnego o zróżnicowanej chronologii, co stanowi przesłankę do podję-
cia dalszych prac konserwatorskich.

Materiały z badań znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficz-
nym w Łodzi.

•	 ślad osadniczy/obozowisko z młodszej epoki kamienia (?)
osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu i okres halsztacki C)•	

Pracami terenowymi kierował mgr Andrzej Krzyszowski (autor sprawozda-
nia, Biuro Badań Archeologicznych w Zielątkowie k. Poznania) i mgr Tomasz 
Kasprowicz. Finansowane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
w Warszawie, Regionalny Oddział Przesyłu w Poznaniu. Pierwszy i ostatni se-
zon badań.

Przez stanowisko była zaprojektowana trasa gazociągu doprowadzające-
go gaz do pobliskiego Zakładu Henkel Bautechnik, w związku z tym podjęto 
w uzgodnieniu z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków w Po-
znaniu, Delegatura w Pile wyprzedzające badania terenowe. Przeprowadzono je 
od 8 do 12 września. W obrębie stanowiska założono wykop badawczy (liniowy) 
o długości 70 m i szerokości 2,50 m. Łącznie wyeksplorowano powierzchnię 
176,05 m2. W badanym wykopie stwierdzono prosty układ nawarstwień w po-
staci: I warstwy naturalnej (współczesny humus), którą stanowiła współczesna 
próchnica w formie szarego drobnoziarnistego piasku o dość nikłej zawarto-
ści części organicznych oraz miąższości w granicach 26-46 cm, a także II war-
stwę naturalną (poziom stropowy calca), którą reprezentuje w przewadze żółty 
względnie szarożółty piasek.

W wyniku badań wykopaliskowych odkryto:
1. Ślad osadniczy, obozowisko z epoka kamienia – reprezentowany przez 

10 przedmiotów krzemiennych, wśród których m.in. wyróżniono rdzeń dwu-
piętowy, fragment rdzenia, odłupek z rdzenia jednopiętowego, 2 nieokreślone 
odłupki, 2 odłupki korowe, 2 okrzeski i okruch.

2. Osadę kultury łużyckiej – zarejestrowano 22 obiekty archeologiczne, 
wśród których wyróżniono 10 pozostałości po dołkach posłupowych, 8 niewiel-
kich jam osadowych (o bliżej nieokreślonej funkcji) i 4 obiekty o największych 
wymiarach, które zakwalifikowano do jam o charakterze zasobowym. Te ostat-
nie często są lokowane bezpośrednio przy obiektach o charakterze mieszkal-
nym, jednak tych nie odkryto w założonym wykopie.

Nieliczne źródła ruchome reprezentuje zaledwie 25 fragmentów ceramiki 
naczyniowej. Występują tu garnki jajowate o powierzchni lekko schropowa-
conej, dodatkowo obmazywanej wiechciem, o brzegach tracących „ostrość” 
załomu. Są to cechy identyfikowane z późniejszymi (młodszymi) fazami roz-
wojowymi ludności kultury łużyckiej, które stanowią standardowy zestaw w V 
EB i HaC na wielu terenach objętych zasięgiem kultury łużyckiej, w tym na 
Pomorzu, taką też można przyjąć wstępną chronologię tej osady.

Badania na stanowisku zakończono, a materiały z tych badań oraz doku-
mentacja są przechowywane w WUOZ w Pile.

WRZĄCA, st. 2,  
gm. Trzcianka,  
woj. wielkopolskie,  
AZP 38-24/79
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•	 osada kultury łużyckiej
Sondażowe badania wykopaliskowe na przebiegu autostrady A-1, przepro-

wadzone od 27 do 30 września pod kierunkiem mgr Magdaleny Wieczorek-
Szmal (Muzeum Śląskie w Katowicach). Finansowane przez Agencję Budowy 
i Eksploatacji Autostrad. Przebadano powierzchnię 0,50 ara.

Stanowisko rozlokowane na rozległym cyplu rzeki Stradomki. W sieci 8 
sondaży odkryto 6 obiektów, z materiałami w ich stropach – ceramika kultury 
łużyckiej i krzemienne odłupki. W dwóch sondażach uchwycono reliktowo za-
chowaną warstwę kulturową. Obiektów nie eksplorowano. Stanowisko wytypo-
wane do ratowniczych badań wyprzedzających inwestycję.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, 
s. 435-463.

•	 osada kultury łużyckiej (epoka brązu/okres halsztacki)
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Badania wykopaliskowe prowadził dr Jarosław Bronowicki (Zakład Badań 
Ratowniczych, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział we Wrocławiu).

Stanowisko zagrożone budową autostrady A-4. W roku 2000 przebada-
no kilka arów, odkrywając 4 obiekty; 3 były związane z osadnictwem kultu-
ry łużyckiej, w tym 2 niewielkie pracownie krzemieniarskie wyspecjalizowane 
w produkcji grosików sercowatych. Jeden obiekt był związany z osadnictwem 
wczesnośredniowiecznym. Znaleziono kilkadziesiąt fragmentów ceramiki na-
czyniowej oraz kilkadziesiąt zabytków krzemiennych.

Badania finansowane przez inwestora.
Wynikli badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 

Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, 
s. 466-469.

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 cmentarzysko birytualne kultury łużyckiej (epoka brązu – wczesna 
epoka żelaza)

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone od 3 do 26 lipca 
pod kierunkiem prof. Dr. hab. Marka Gedla (Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Przebadano powierzchnię 5,25 ara.

Badania prowadzono w kierunku północnym od centrum nekropoli w celu 
uchwycenia jej granicy . Odkryto 62 obiekty (nr 1388-1449), w tym 30 grobów 
szkieletowych, 6 ciałopalnych jamowych, 8 ciałopalnych jamowych z obstawa-
mi kamiennymi, 10 popielnicowych; 5 obiektów to zniszczone podczas rabun-
kowych poszukiwań groby, 2 to jamy o bliżej nieokreślonej funkcji. 

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

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych”, Katowice 2002, s. 188-211.

Badania będą kontynuowane.

•	 ślady osadnictwa neolitycznego
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej•	
osada kultury łużyckiej (IV – V okres epoki brązu)•	
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich)•	
ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza•	

WYRAZÓW, st. 1,  
gm. Blachownia, woj. śląskie, 
AZP 87-47/2

ZAKRZÓW, st. 40,  
gm. Gogolin, woj. opolskie, 
AZP 93-38/43

Zakrzów, st. 41, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, AZP 93-38/44

ZBROJEWSKO, st. 3, 
gm. Lipie, woj. śląskie, 
AZP 83-5/59

ZIMNA WODA, st. 3, 
gm. Zgierz, woj. łódzkie, 
AZP: 63–50
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ślady osadnictwa okresu nowożytnego (XVIII – XIX w.)•	
Badania prowadzone od 27 maja do 7 sierpnia przez mgr Beatę Jurkie-

wicz (Instytut Antropologii i Archeologii Wyższej Szkoły Humanistycznej im.  
A. Gieysztora). Finansowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Au-
tostrad (poprzednio: Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad). Pierwszy sezon 
badań. Całkowita powierzchnia odsłonięta podczas badań wykopaliskowych 
wyniosła 93 ary.

Stanowisko położone na glebie piaszczystej, około 150 m na południowy 
zachód od zabudowań wsi Zimna Woda nad niewielkim ciekiem wodnym, bę-
dącym dopływem wpadającej do Bzury rzeczki Starówki. Stanowisko znajduje 
się w pasie planowanej autostrady A-2.

KULTURA PUCHARÓW LEJKOWATYCH
Podczas badań pozyskano jedynie nieliczne fragmenty naczyń ceramicz-

nych (14 fragmentów, co stanowi 0,39% całego zbioru), które na podstawie cech 
techno-stylistycznych przypisano do omawianej kultury. Również fragment ka-
miennej siekierki oraz niektóre wyroby krzemienne wykonane techniką wióro-
wą, a zwłaszcza narzędzia takie jak tylczak, wiórowiec i drapacze można wiązać 
ze śladami osadnictwa tej kultury. Wszystkie zabytki wystąpiły w warstwie po-
zaobiektowej.

KULTURA TRZCINIECKA
Fragmenty naczyń glinianych w liczbie 414 przypisano kulturze trzciniec-

kiej. Materiał ten wystąpił głównie w warstwie pozaobiektowej i jedynie 6 obiek-
tów, koncentrujących się w środkowej części wykopu (ognisko, dół posłupowy 
i 4 jamy), zawierało fragmenty naczyń tej kultury.

KULTURA ŁUŻYCKA
3009 fragmentów naczyń ceramicznych na podstawie cech techno-sty-

listycznych zaklasyfikowano do pozostałości społeczności kultury łużyckiej 
z IV-V okresu epoki brązu (co stanowi 84,59% zbioru). Materiał ceramiczny 
wystąpił głównie w warstwie kulturowej, w której obrębie zarejestrowano 2517 
fragmentów (co stanowi 83,6% zbioru). W obiektach archeologicznych odkryto 
492 fragmenty (co daje 16,4% zbioru). Fragmenty naczyń ceramicznych pozy-
skane w trakcie badań charakteryzują się w większości dużym rozdrobnieniem 
i częściowym zniszczeniem powierzchni. Przetrwała jednak grupa fragmentów 
większych oraz 9 naczyń zachowanych w całości.

53 obiekty zawierały ceramikę kultury łużyckiej. Były to: 27 jam, 2 dołki 
posłupowe, 11 ognisk i palenisko. Ceramika tej kultury wystąpiła również w 18 
obiektach zinterpretowanych jako relikty po wyrwanych drzewach wykrotach.

Pozostałych 196 obiektów nieruchomych jest pozbawionych materiału ce-
ramicznego, ich przynależność do omawianego okresu ustalono na podstawie 
poziomu zalegania oraz zabytków ruchomych, które wystąpiły w ich bezpo-
średniej bliskości.

Ogniska koncentrują się wyraźnie w zachodniej części stanowiska, nato-
miast jamy, przemieszane częściowo z ogniskami, występują głównie w części 
południowej i południowo-wschodniej. We wschodniej części stanowiska jest 
położone jedyne na tej osadzie duże palenisko z wyraźnymi śladami długotrwa-
łego użytkowania.

Najciekawszym znaleziskiem pochodzącym ze stanowiska w Zimnej Wo-
dzie jest depozyt 8 czerpaków. W wypełnisku niewielkiej jamy znaleziono 8 
w całości zachowanych naczyń, z których część była włożona jedno w drugie; 
6 z nich było naczyniami bardzo niewielkich rozmiarów. Znaleziska tego typu 
często interpretowane są jako tzw. ofiary z naczyń glinianych i mogą mieć cha-
rakter kultowy.

KULTURA PRZEWORSKA
Na stanowisku w Zimnej Wodzie pozyskano 63 fragmenty naczyń kultury 

przeworskiej. Ułamki naczyń są rozdrobnione i zniszczone. Materiał ceramicz-
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ny pojawił się głównie w warstwie pozaobiektowej i tylko jeden obiekt (jama) 
zawierał wyłącznie ceramikę przeworską, w pozostałych dwóch obiektach wystą-
piła ona jako towarzysząca fragmentom kultury łużyckiej.

Niestety zachowane fragmenty nie mają dużych walorów datujących i ich 
chronologię można odnieść tylko ogólnie na późny okres wpływów rzymskich.

WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
Z tego okresu pochodzą 4 fragmenty naczyń glinianych znalezione luzem 

w warstwie. Niestety brak charakterystycznych elementów pozwalających na 
określenie morfologii oraz fragmentów zdobionych nie pozwala na ustalenie do-
kładnej chronologii.

OKRES NOWOŻYTNY
Z okresu nowożytnego pochodzą 53 fragmenty naczyń z warstwy, których 

chronologię odnieść można do XVIII-XIX w.
Badania nie będą kontynuowane.

patrz: neolitŻuławka Mała, st 1, 
gm. Wyrzysk,  
woj. wielkopolskie,  
AZP 37-31/80
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EPOKA ŻELAZA 
Wczesna epoka żelaza

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 osada kultury pomorskiej z okresu wczesnej epoki żelaza
Ratownicze badania na trasie autostrady A1 prowadzone przez mgr. Ol-

gierda Felczaka. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. 
Pierwszy sezon badań.

Badania będą kontynuowane.

•	 osada z okresu wczesnej epoki żelaza
Badania prowadziła mgr Zdzisława Ratajczyk (autorka sprawozdania, Mu-

zeum Archeologiczne w Gdańsku) przy współpracy mgr. Olgierda Felczaka 
i mgr. Mariana Kochanowskiego. Finansowane przez Agencję Budowy i Eks-
ploatacji Autostrad w Warszawie. Pierwszy sezon badań.

W czasie badań powierzchniowych przeprowadzonych wiosną 1998 r. 
przez ekipę Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w pasie planowanej auto-
strady A1, w okolicy wsi Barłożno, gm. Skórcz, woj. pomorskie, zarejestrowano 
kolejny punkt osadniczy datowany wstępnie na okres neolitu. Stanowisko w ob-
rębie obszaru AZP 24-44 otrzymało nr 15 w ramach miejscowości Barłożno 
i na podstawie wykonanej wówczas penetracji powierzchniowo-sondażowej, 
analizy pozyskanych materiałów (fragmentów naczyń glinianych) oraz lokali-
zacji w terenie zostało wytypowane do szczegółowych archeologicznych badań 
ratowniczych.

Stanowisko 15 (121 w pasie A1) znajduje się między szosą prowadzącą 
z Barłożna do Lipiej Góry a droga polną z Barłożna do wsi Kornatka. Jest poło-
żone na stoku łagodnego morenowego wyniesienia (eksploatowanego rolniczo) 
opadającego w kierunku południowo-wschodnim, leżącego na falistej równinie 
dennej w południowej części Pojezierza Starogardzkiego.

Badania wykopaliskowe przeprowadzono od 2 sierpnia do 29 sierpnia 
2000 r., rozpoznając obszar o powierzchni 75 arów zlokalizowany w części pół-
nocnej stanowiska. Podczas prac eksploracyjnych ciekawsze obiekty rejestro-
wano w zachodniej części odsłanianej płaszczyzny. Zachowane w fazie relik-
towej ich spągowe partie były odkrywane pod 25-40-centymetrową warstwą 
gliniastej ziemi ornej, a zalegały one w intensywnie spoistej glinie morenowej.

Ogółem odkryto 92 obiekty, w tym paleniska, piec, jamy użytkowe bardziej 
odpadkowe aniżeli zasobowe, bruki kamienne (?) i jamy o funkcji nieokreślonej.

Na podstawie wstępnej analizy pozyskanych zabytków, głównie kilkuset 
drobnych fragmentów naczyń glinianych, odkrytą osadę można datować ogól-
nie na wczesną epokę żelaza.

Obiekty kulturowe nie pozwalają na jakąkolwiek analizę układu przestrzen-
nego na stanowisku. Wstępnie można zakładać, że rozpoznano tylko niewiel-
ki fragment osady w miejscu, gdzie istniały dobre warunki do zlokalizowania 
obiektów o gospodarczo-produkcyjnym przeznaczeniu.

W ww. okresie zdołano wykonać zaledwie w połowie zakładany program 
badań terenowych dla stanowiska 121, który należałoby dokończyć, zważyw-

Bachórz, st. 16, gm. Dynów, 
woj. podkarpackie,  
AZP 107-79/16

BARŁOŻNO, st. 9,  
gm. Skórcz, woj. pomorskie

BARŁOŻNO, st. 15,  
gm. Skórcz, woj. pomorskie, 
AZP 22-44
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szy na zagęszczenie odkrywanych obiektów na granicy wschodniej stanowi-
ska, zwłaszcza że jego jeszcze nierozpoznane części wschodnia i południowo-
wschodnia znajdują się w pasie autostrady, oraz na bliskie sąsiedztwo od strony 
południowej osady z wczesnej epoki żelaza i okresu lateńskiego (tj. stanowisko 
122 w pasie autostrady, badane w latach 1998-1999).

Materiały są przechowywane w zbiorach Muzeum Archeologicznego 
w Gdańsku.

Badania będą kontynuowane.

patrz: neolit

patrz: neolit

patrz: neolit

patrz środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: neolit

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 cmentarzysko z okresu halsztatu C-D
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 1 sierpnia do 5 

września pod kierunkiem R. Pietrzaka, A. Zarzyckiej (Fundacja Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez Agencję Budowy 
i Eksploatacji Autostrad.

patrz: mezolit

•	 cmentarzysko ciałopalne kultury pomorskiej z okresu lateńskiego
Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone od 7 do 21 

sierpnia przez mgr. Jacka Ziętka (autor sprawozdania, Muzeum Regionalne 
w Radomsku). Finansowane przez WKZ w Łodzi. Przebadano powierzchnię  
6 arów.

Bocień, st. 5, gm. Chełmża, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 35-45/168

Bolechowice, st. 11,  
gm. Zabierzów, woj. małopolskie, 
AZP 101-55/21

Chełmno, st. 4,  
woj. wielkopolskie

Chrząstów Folwarczny, st. 1, 
gm. Rzęczew, woj. łódzkie

Cichmiana, st. 2, gm. Dąbie, 
woj. wielkopolskie

Cichmiana, st. 8, gm. Dąbie, 
woj. wielkopolskie

Cieszyn, st. 14, gm. loco, 
woj. śląskie, AZP. 109-44/18

Daniszew, st. 19, gm. Kościelec, 
woj. wielkopolskie,  
AZP 58-43/78

Daniszew, st. 21, gm. loco, 
woj. wielkopolskie,  
AZP 58-44/90

DANISZEW, st. 25,  
gm. Kościelec,
 woj. wielkopolskie,  
AZP 58-43/83

Dąbrowa Górnicza – 
Strzemierzyce Wielkie, st. 4, 
woj. śląskie

DOBRYSZYCE, st. 1, 
gm. loco, woj. łódzkie,  
AZP 79-51/1
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W związku z wynikami ubiegłorocznych prac wykopaliskowych na tym 
stanowisku oraz z ciągłym niszczeniem cmentarzyska przez dziką eksploata-
cję piasku z wydmy, na której było ono położone, stało się konieczne dokład-
ne przebadanie wykopami sondażowymi jak największego obszaru tej wydmy. 
Wytyczono 27 wykopów obejmujących powierzchnię około 6 arów. W tych 
wykopach odkryto 6, w większości zniszczonych, grobów kultury pomorskiej 
oraz 2 obiekty o funkcjach rytualnych czy też mieszkalnych: palenisko i dołek 
posłupowy.

Groby te były wyposażone przeważnie we fragmenty naczyń glinianych 
i przedmioty krzemienne.

Brak przedmiotów metalowych, dość częstych na tego typu stanowiskach. 
Wykonano analizę antropologiczną znalezionych w grobach spalonych kości 
ludzkich i zwierzęcych.

W wyniku wykopalisk stało się możliwe określenie granic cmentarzyska, 
lecz niestety nie udało się natrafić na ślady wykopów pochodzących z badań 
prowadzonych w latach 1873-74.

Materiały i dokumentacja są przechowywane w Muzeum Regionalnym 
w Radomsku.

Wyniki badań zostaną opublikowane w publikacji Muzeum Regionalnego 
w Radomsku.

Badania będą kontynuowane.

patrz: neolit

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 osada kultury łużyckiej ze schyłku epoki brązu i wczesnej epoki żelaza
cmentarzysko kultury pomorskiej i kultury grobów kloszowych z wcze-•	
snej epoki żelaza

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 30 czerwca do 28 
lipca przez Mirosławę Andrzejewską (autorka sprawozdania, Państwowe Mu-
zeum Archeologiczne w Warszawie). Finansowane przez WKZ w Warszawie. 
Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 450 m².

Celem tegorocznych badań była eksploracja stanowiska w partiach najbar-
dziej zagrożonych eksploatacją piasku (najlepiej zachowane części wschodnia 
i południowa wyniesienia) oraz wyspowo, w obrębie wybierzyska, w miejscach 
występowania pozostałości warstwy humusowej.

Pozostałości warstwy osadniczej ujawniały się w postaci nieregularnych, 
niejednorodnie przebarwionych przemyć i przegłębień. W ich zasięgu wyróż-
niono paleniska i jamy o nieustalonym przeznaczeniu, zawierające na ogół mało 
obfity materiał ceramiczny wskazujący na ich związek z kulturą łużycką. Pale-
niska – koliste, nieckowate jamy o silnie nawęglonym wypełnisku – dostarczyły 
niezwykle interesującego materiału w postaci licznych kości zwierzęcych, musz-
li, ułamków ceramiki (obiekty 24, 28, 43, 44).

Na badanym obszarze (również w obrębie zachowanych w wyrobisku 
„wysp”) odsłonięto 7 grobów kloszowych. Wszystkie ujawniały się na granicy 
warstwy ornej i żółtego piasku. Ich stropy były naruszone w trakcie orki, a za-
wartość niekiedy częściowo przemieszczona. W obiektach nr 31 i 41 zareje-
strowano interesujący element obrządku pogrzebowego polegający na otacza-
niu klosza wieńcem z licznych, częściowo przepalonych fragmentów ceramiki, 
pochodzących głównie z cienkościennych, zdobionych dzbanków. Z wypełniska 
silnie naruszonego grobu (obiekt nr 29) pochodzą ułamki 2 zapinek. Są to frag-
menty brązowych sprężynek osadzonych na żelaznych osiach. W obiekcie nr 21 

Dolna, st. 3, gm. Leśnica,  
woj. opolskie, AZP 94-40/1

Dopiewo, st. 29, gm. loco, 
woj. wielkopolskie

DZIECINÓW, st. 22,  
gm. Sobienie-Jeziory,  
woj. mazowieckie, AZP 62-69/68
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pochówek ciałopalny był złożony w niecce wymoszczonej skorupami potłuczo-
nych, w większości przepalonych naczyń. Wśród obiektów niewątpliwie zwią-
zanych z cmentarzyskiem interesujący jest również obiekt nr 45 składający się 
wyłącznie z ułamków kilku naczyń, tworzących zwarte, koliste skupisko. Poza 
zasięgiem systematycznie eksplorowanych wykopów, w obrywie piaśnicy odsło-
nięto pozostałości grobu kloszowego (obiekt nr 16). Łącznie zadokumentowano 
30 obiektów, w większości związanych z osadą kultury łużyckiej lub cmentarzy-
skiem kultury pomorskiej i kultury grobów kloszowych.

Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że kontynuacji cmentarzyska 
można się spodziewać przede wszystkim w częściach zachodniej i północnej sta-
nowiska, natomiast osady w częściach południowej i zachodniej. Brak obiektów 
we wschodniej partii badanego obszaru może świadczyć o osiągnięciu granicy 
stanowiska w tym rejonie bądź całkowitym zniszczeniu obiektów kulturowych 
(zwłaszcza spodziewanych w tej części grobów ciałopalnych) wskutek długo-
trwałej, intensywnej eksploatacji powierzchni.

Pozostałości osady sugerują gospodarczy i być może obrzędowy charak-
ter odkrytych obiektów. Ponieważ nie natrafiono do tej pory na ślady obiektów 
mieszkalnych, należy sądzić, że jedynie dalsze badania na obszarze znajdującym 
się poza bezpośrednim zasięgiem wybierzyska piaśnicy mogą wyjaśnić specyfikę 
stanowiska.

Materiały i dokumentacja są przechowywane w Państwowym Muzeum Ar-
cheologicznym w Warszawie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Wiadomościach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

patrz: neolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 osada kultury pucharów lejkowatych
osada kultury amfor kulistych•	
osada kultury łużyckiej (IV EB- Ha C)•	
osada i cmentarzysko kultury pomorskiej•	
osada kultury przeworskiej•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	
osada z okresu późnego średniowiecza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie autostrady A2, przeprowa-
dzone od 27 kwietnia do 30 października pod kierunkiem mgr. Tomasza Sko-
rupki (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu). Finansowane przez Agencję Bu-
dowy i Eksploatacji Autostrad. Trzeci sezon badań. 

Wyniki badań zostały opublikowane w „Fontem Archeologii Posnanienses”, 
vol. 41, 2005.

Badania będą kontynuowane.

patrz: neolit

•	 osada kultury łużyckiej (okres halsztacki)
Ratownicze badania archeologiczne.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Arche-

ologicznych”, t. VII, s. 195-212.

Dzierżnica, st. 35, gm. Dominowo, 
woj. wielkopolskie

Giebułtów, st. 8, gm. Książ 
Wielki, woj. małopolski,  
AZP 95-59

GŁUCHOWO, st. 1,  
gm. Komorniki,  
woj. wielkopolskie,  
AZP 53-26/133

Głuchowo, st. 24,  
gm. Komorniki,  
woj. wielkopolskie

GORZEW, st. 4,  
gm. Pabianice, woj. łódzkie, 
AZP 67-50/4

W
C

Z
E

S
N

A
 E

P
O

K
A

 Ż
E

LA
Z

A



108

•	 osada grupy chełmińskiej kultury łużyckiej z okresu halsztackiego
osada z okresu późnego średniowiecza•	

Tegoroczne prace badawcze prowadzono od 24 lipca do 12 sierpnia. Bada-
niami kierował Jacek Gackowski (autor sprawozdania), a całe przedsięwzięcie 
zostało sfinansowane przez Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
W badaniach aktywnie uczestniczył 11 studentów archeologii. Czwarty sezon 
systematycznych badań.

Stanowisko jest położone na owalnym półwyspie Jeziora Grodzieńskiego.
Podczas bieżącego sezonu zainteresowania badawcze koncentrowały się na 

dalszym rozpoznaniu strefy zabudowy mieszkalno-gospodarczej rozlokowanej 
w północno-wschodniej części owalu osiedla oraz w strefie domniemanej prze-
prawy mostowej. Dodatkowo, w celu rozpoznania struktur sedymentacyjnych 
akwenu grodzieńskiego, pobrano rdzeń (długości 8 m) osadów dennych przy 
zastosowaniu sondy Więckowskiego. Pobór ten wykonali pracownicy toruń-
skiego Instytut Geografii PAN.

W obrębie pierwszej ze wskazanych stref stanowiska eksplorowano wykop 
nr 8, który badano już w ubiegłym roku do poziomu IX warstwy mechanicznej, 
oraz wyznaczono nową jednostkę badawczą, tj. wykop nr 9 o powierzchni 25 m². 
W obrębie wykopu 8 odnotowano obecność kilku obiektów kulturowych w owal-
nych kształtach i wypełniskach w formie organiczno-piaszczystej treści geolo-
gicznej. Zarówno z samych wypełnisk, jak i otaczającego ich poziomu kulturo-
wego (tj. z poziomu kremowo-szarego drobnego piasku) wydobyto liczną serię 
ułamków naczyń ceramicznych, kości zwierzęcych, węgielków drzewnych oraz 
muszli małży. Zbita glina barwy oliwkowej w obrębie tego wykopu stanowiła tzw. 
calec. Można zatem sądzić, zważywszy na wyniki z lat ubiegłych, że strefa inten-
sywniej użytkowana znajdowała się blisko stoków dawnej wyspy, zaś im bliżej 
centrum osady, tym trwalsza zabudowa ulegała rozrzedzeniu, ograniczając się do 
wznoszenia małych jam zasobowych i być może konstrukcji szałasowych.

W obrębie wykopu nr 9, już ze spągu poziomu humusowego, wydobyto 
wiele ułamków polepy ściennej o charakterystycznych odciskach negatywo-
wych, najpewniej pochodzących z belek ściennych domostw i pomieszczeń go-
spodarczych. Niżej zaś dość wyraźnie zarysował się poziom polepowy, w któ-
rego obrębie stwierdzono zagęszczenia kamieni. Odnotowano też „halsztacki” 
materiał ceramiczny i drobne wyroby kościane. Mamy tu zapewne do czynienia 
z odkryciem dalszej części chałupy, wcześniej już uchwyconej w obrębie wyko-
pu 5/99. Przy krawędziach polepowej płaszczyzny tego obiektu natknięto się na 
kilka negatywów po słupach, najpewniej związanych pierwotnie z konstrukcją 
ścienną tej budowli. Fakt laminowania poziomu polepowego wkładkami spale-
nizny sugeruje odbudowywanie domostwa w tym samym miejscu w dość krót-
kim odstępie czasu. W bezpośrednim sąsiedztwie wspomnianego domostwa 
natrafiono na owalne jamy zasobowe zachowane w postaci obiektów z orga-
niczno-piaszczystymi wypełniskami. Wystąpiły one w kontekście żółtokremo-
wego piasku. Można sądzić, że mamy tu do czynienia z odsłoniętą szerszą strefą 
występowania pomieszczeń magazynowych, wcześniej już uchwyconych w ob-
rębie wykopu 5/99. Oprócz rozmaitego, luźnego materiału zabytkowego „halsz-
tackiej” proweniencji kulturowej natrafiono też na nieckowaty kamień żarnowy 
(obiekt nr 3) i pojedyncze przedmioty krzemienne.

Sondaż 1/2000 o wymiarach l x 6 m wytyczono po północnej stronie współ-
czesnej grobli. Wyznaczając tu ten niewielki wykop, spodziewano się natrafić na 
ślady dawnej przeprawy mostowej. Pod wyjątkowo żyznym humusem w obrę-
bie pokładu gytii grubodetrytusowej znaleziono dość liczne, okorowane beleczki 
i żerdzie, najczęściej brzozowe. Na podstawie znalezionych tu ułamków ceramiki 
naczyniowej niewiele można powiedzieć o chronologii tego znaleziska, oprócz 
jedynie ułamka „łużyckiego” natrafiono bowiem na fragment ceramiki siwej, 
najpewniej pochodzącej z tutejszego folwarku późnośredniowiecznego. O takiej 

GRODNO, st. 6, gm. Chełmża,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 37-44/15
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późnośredniowiecznej metryce owych konstrukcji (pomostowych?) mogą świad-
czyć szerokie zaciosy ujawnione na palikach, usztywniające pokład żerdzi brzo-
zowych. Można zatem sądzić, że mamy tu do czynienia z pozostałością późnośre-
dniowiecznego lub nawet nowożytnego pomostu/grobli o szerokości 2-2,50 m.

Reasumując, należy pokreślić, że w bieżącym sezonie badawczym uchwyco-
no dalszą część domostwa, najpewniej wzniesionego w konstrukcji międzysłu-
powej, otoczonego licznymi obiektami gospodarczymi w postaci zagłębionych 
jam, nakrytych konstrukcjami kopulastymi. Laminowanie pokładu polepowego 
wspomnianego domostwa zaświadcza kilka odbudów tej budowli w tym samym 
lub prawie w tym samym miejscu. Liczny materiał zabytkowy kolejny już raz 
wskazuje na jego przynależność kulturowo-chronologiczną do grupy chełmiń-
skiej kultury łużyckiej okresu halsztackiego.

•	 obozowisko schyłkowopaleolityczne
obozowisko mezolityczne•	
kultura trzciniecka ze starszej epoki brązu•	
osada grupy tarnobrzeskiej z wczesnej epoki żelaza•	
osada z okresu wpływów rzymskich•	
osada wczesnośredniowieczna•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone od 31 lipca do 24 
sierpnia pod kierunkiem prof. S. Czopka i mgr J. Podgórskiej-Czopek (autorka 
sprawozdania, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Rzeszowie. Piąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 425 m².

Odkryto 40 nowych obiektów (nr 106-143). Większość z nich należy przy-
pisać grupie tarnobrzeskiej. Zarejestrowane obiekty to przeważnie okrągłe 
i owalne jamy z nielicznym materiałem zabytkowym, głównie w postaci cera-
miki naczyniowej. Z okresem rzymskim wiąże się prawdopodobnie mieszkalny 
obiekt (126) o czworokątnym zarysie (4,20 x 3,20 m) i nieckowatym wypełnisku 
(głębokość około 50 cm) – wystąpiło 260 fragmentów ceramiki i fibula brązowa 
(VII grupa Almgrena). Obiekt nr 106 to zbliżona do owalu jama (około 5 x 2 m) 
z paleniskiem w części środkowej. Charakter wypełniska i materiał zabytkowy 
wskazują, że obiekt był użytkowany w okresie zarówno rzymskim, jak i wcze-
snosłowiańskim.

Materiał ruchomy:
– epoka kamienia, pojedyncze wytwory krzemienne, które można odnosić 

do paleolitu schyłkowego i mezolitu,
– starsza epoka brązu – pojedyncze, drobne fragmenty ceramiki kultury 

trzcinieckiej,
– wczesna epoka żelaza – liczny materiał zabytkowy (głównie ceramika) 

grupy tarnobrzeskiej,
– okres wpływów rzymskich – ceramika lepiona ręcznie i toczona na kole 

siwa, paciorek fajansowy (?), nit żelazny, 2 fragmenty noży żelaznych, 5 przę-
ślików glinianych, sprzączka żelazna z okrągłą ramą, 6 drobnych fragmentów 
fibul brązowych (głównie VI i VII grupa Almgrena).

– okres wczesnosłowiański – ręcznie lepiona, niezdobiona ceramika na-
czyniowa oraz chlebki. Na uwagę zasługuje odkrycie w warstwie ornej brązowej 
monety Herakliusza (613/6l4). Zabytek wystąpił w pobliżu północno-zachod-
niego narożnika wczesnosłowiańskiej chaty nr 95. W tej strefie znajdują się tak-
że inne obiekty z tego okresu. Związek monety z materiałem wczesnosłowiań-
skim nie powinien budzić wątpliwości.

Materiał i dokumentacja są przechowywane w Muzeum Okręgowym 
w Rzeszowie.

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

Badania nie będą kontynuowane.

GRODZISKO DOLNE, 
st. 22, gm. loco, woj. 
podkarpackie, AZP 101-81/6
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patrz: paleolit

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 osada kultury łużyckiej
osada kultury pomorskiej•	
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 1 sierpnia do 5 

września pod kierunkiem mgr. Ryszarda Pietrzaka i mgr. Jacka Rozena (Fun-
dacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez 
Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad.

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: neolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 ślady osadnictwa neolitycznego
osada kultury łużyckiej (okres halsztacki C)•	
osada i pracownia hutnicza kultury przeworskiej (faza C1-C2)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu pod kie-
runkiem mgr. Krzysztofa Spychały i mgr. Grzegorza Molendy (WKZ w Opolu).

Badania miały charakter ratowniczy ze względu na głęboką orkę. Stanowi-
sko jest zlokalizowane na piaszczystej terasie rzeki Mała Panew. W roku 2000 
przebadano 1,55 ara. Założono 7 wykopów, odkrywając 19 obiektów osadni-
czych i hutniczych. Znaleziono liczne kawałki różnego rodzaju żużli dymar-
kowych, grudy polepy i kilkadziesiąt fragmentów ceramiki naczyniowej oraz 
tulejkowate dłutko z brązu

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 242-247.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: Wczesne średniowiecze

patrz: wczesne średniowiecze

Hłomcza, st. 1, gm. Sanok, 
woj. podkarpackie, 
AZP 112-79/80

Inowrocław, st.100/101, 
gm. loco, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 45-40/16,17

JANÓW, st. 1, gm. Brudzew, 
woj. wielkopolskie,  
AZP 58-44/58

Jartypory, st. 2, gm. Liw,  
woj. mazowieckie, AZP 53-76/43

Kałdus, st. 4, gm. Chełmno, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 33-41/4

Kamionka, st. 126, gm. Smętowo  
Graniczne, woj. pomorskie

Kąty, st. 6/7, Gm. Słupca, 
woj. wielkopolskie

Kossobudy, st. 1, gm. Raciąż, 
woj. mazowieckie, AZP 45–58/7

KOTÓRZ MAŁY, st. 13,  
gm. Turawa, woj. opolskie, 
AZP 88-38/13

Kowalewice, st. 6-7,  
gm. Parzęczew, woj. łódzkie

Kozanki Podleśne, st. 1, 
gm. Świnice Warckie,  
woj. łódzkie, AZP 60-46/1

Kozanki Podleśne, st. 7,  
gm. Świnice Warckie,  
woj. łódzkie, AZP 60-46/27
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patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: późne średniowiecze

•	 osada kultury pomorskiej
cmentarzysko kultury przeworskiej•	
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu pod kie-

runkiem Justyna Skowrona (Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad.

•	 cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (okres halsztacki)
Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone od 26 czerwca do 15 

lipca. Pracami kierowała autorka sprawozdania Waleria Misiewicz z Muzeum 
Lubelskiego w Lublinie. Finansowane przez Lubelskiego WKZ. W roku 1998 
do Urzędu Konserwatorskiego dotarła wiadomość o niszczeniu stanowiska 
znanego z badań AZP. Zniszczenia były spowodowane wybieraniem piasku 
i rozkopywaniem cmentarzyska przez poszukiwaczy starożytności. Sytuacja 
okazała się na tyle alarmująca, że w tym samym roku podjęto pierwsze badania. 
W latach 1998-1999 rozpoznano obszar o powierzchni 516,50 m2, w którego 
obrębie odkryto 20 grobów (6 z drewnianą konstrukcją skrzyniową, 1 o kon-
strukcji drewniano-kamiennej, 1 o konstrukcji kamiennej, 3 popielnicowe i 9 
jamowych). Groby były usytuowane w 3 rzędach przebiegających na linii pół-
nocny zachód-południowy wschód.

W trzecim sezonie prac wykopaliskowych przebadano 385 m2 powierzch-
ni w znacznie zniszczonej przez orkę południowo-wschodniej partii stano-
wiska. Odkryto 7 grobów, w tym skrzyniowy (obiekt 25), 3 popielnicowe 
(obiekty 22, 23, 26) i 3 jamowe (obiekty 24, 27, 28). Grób skrzyniowy o wy-
miarach 2,80 x 2 m odsłonięto na głębokości 0,25 m. Na poziomie odkrycia 
natrafiono na 12 naczyń (które uległy zgnieceniu) oraz 2 skupiska przepalo-
nych kości leżących na pozostałości popiołu przemieszanego z drobnymi ka-
wałkami przepalonego drewna. Jedno z naczyń pełniło funkcję popielnicy. 
Groby popielnicowe i jamowe były typowe dla kultury łużyckiej. Zabytki i do-
kumentacja są przechowywane w Dziale Archeologii Muzeum Lubelskiego  
w Lublinie.

Wyniki badań opublikowano w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, 
t.VI, Lublin 2001, s. 76-83.

Badania będą kontynuowane.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

Kraków-Bieżanów, st. 30, 
gm. loco, woj. małopolskie, 
AZP 103-57

Kraków-Nowa Huta-Cło, st. 
65, woj. małopolskie,  
AZP 102-58/7

Krosno, st. 1, gm. loco,  
woj. podkarpackie,  
AZP 110-74/51

KUNY, st. 4, gm. Władysławów,  
woj. wielkopolskie

KRUPY, st. 1, gm. Michów, 
woj. lubelskie, AZP 70-79/3

Ligota Woźnicka, st. 1, 
gm. Woźniki, woj. śląskie, 
AZP 91-47/9

Lipnik, st. 5, gm. Kańczuga, 
woj. podkarpackie,  
AZP 104-79/155
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•	 cmentarzysko - Ha D-LT D3 ( około 500-250 p.n.e.) wg. Wołągiewicza
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 13 do 18 marca 

pod kierunkiem Jacka Nowakowskiego (Przedsiębiorstwo Usługowe FERRUM 
Trzebiny-Pałac). Przebadano powierzchnię 2,875 ara.

Badania podjęto na zlecenie Urzędu Gminy Lubasz z powodu zniszczenia 
grobu skrzynkowego ludności kultury pomorskiej w 1999 r. Obiekt został znisz-
czony w trakcie budowy linii energetycznej w pobliżu osiedla domków jedno-
rodzinnych. 

Podczas badań pierwszy wykop badawczy zlokalizowano w pobliżu odkry-
cia grobu skrzynkowego, pozostałe w ciągu projektowanych dróg osiedlowych 
i kulminacjach pagórków oraz w miejscu koncentracji fragmentów naczyń, 
przepalonych kości wydobytych na powierzchnię podczas uzbrajania terenu. 

Założono 12 wykopów badawczych o wym. 5 x 5 m i jeden 2,50 x 5 m. Od-
kryto 16 obiektów, w tym 1 zniszczony. Wyróżniono 5 grobów: 1 był grobem 
skrzynkowym, pozostałe ciałopalne, jamowe, bezpopielnicowe; 5 obiektów to 
jamy posłupowe; 6 to jamy o nieokreślonej funkcji. Odkryto 221 fragmentów 
naczyń i 12 bryłek polepy. Cmentarzysko zajmuje powierzchnię około 0,50 ha 
w północno-zachodniej części Osiedla Gorajskiego. 

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: neolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 osada kultury pucharów lejkowatych
osada kultury łużyckiej•	
osada kultury pomorskiej•	
osada kultury przeworskiej•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie autostrady A2, przeprowa-
dzone pod kierunkiem Ewy i Pawła Pawlaków z Pracowni Archeologiczno-
Konserwatorskiej Henryka Klundera. Pierwszy sezon badań. Przebadano po-
wierzchnię 47 arów.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2001-2001”, s. 174-177.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 cmentarzysko kultury łużyckiej (halsztat C)
Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone pod kierunkiem 

dr Ireny Lasak (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finanso-
wane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, AKME – Zdzi-
sław Wiśniewski oraz WKZ. Szósty sezon badań. Przebadano obszar 2 arów.

LUBASZ, st. 42, gm. Lubasz, 
woj. wielkopolskie,  
AZP 43-23/105

Lubsko, st. 7, gm. loco,  
woj. lubuskie, AZP 65-09/19

Ludwinowo, st. 3,  
gm. Włocławek, woj. kujawsko- 
pomorskie, AZP 49-47/

Ludwinowo, st. 7,  
gm. Włocławek, woj. kujawsko- 
pomorskie, AZP- 49-47/58

Łomża, ul. Rybaki, st. 2, gm. loco, 
woj. podlaskie, AZP 37-76/2

Mamień, st. 3, gm. Parzęczew, 
woj. łódzkie, AZP 62-50

MARKOWICE, st. 26,  
gm. Kleszczewo,  
woj. wielkopolskie

Milejowice, st. 19, gm. Żórawina, 
woj. dolnośląskie

MIŁOSŁAWICE, st. 6,  
gm. Milicz, woj. dolnośląskie
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Wyniki badań zostały opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Arche-
ologicznych”, t. 43, s. 181-218.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: późne średniowiecze

•	 pracownia krzemieniarska (neolit)
ślady osadnictwa z wczesnej i późnej epoki brązu•	
osada kultury pomorskiej (okres halsztacki i lateński)•	
ślady osadnictwa z okresu średniowiecza i nowożytności•	

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie planowanej autostrady A1, 
przeprowadzone w lipcu pod kierownictwem doc. dr. hab. Witolda Świętosław-
skiego (Instytut Archeologii i Etnologii PAN). Finansowane przez Agencję Budo-
wy Autostrad Płatnych w Polsce. Ogółem przebadano powierzchnię 61 arów.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2000” s. 20-28; „Łódzkie 
Sprawozdania Archeologiczne”, t. VII, s. 101-172.

•	 osada kultury łużyckiej z okresu halsztackiego
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	
ślady z okresu nowożytności•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, na trasie autostrady A-4, przeprowa-
dzone pod kierownictwem mgr Tomasz Gralaka.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2000”, s. 208-217.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 ciałopalne cmentarzysko płaskie z wczesnej epoki żelaza (wczesny 
okres lateński)
birytualne cmentarzysko płaskie kultury oksywskiej oraz kultury wielbar-•	
skiej z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich

Badania prowadziła mgr Małgorzata Tuszyńska (Muzeum Archeologicz-
ne w Gdańsku) przy współpracy mgr. Mirosława Pietrzaka. Finansowane przez 
Pomorskiego WKZ. Piąty sezon badań.

Kontynuacja badań z lat 1988-89, 1992 i 1999. Pracami objęto teren poło-
żony bezpośrednio na wschód i południe od wykopu z ubiegłego roku, w które-
go obrębie wybrano już żwir. Przebadano obszar około 250 m2, odkrywając 36 
obiektów, w tym 35 grobów i jamę o charakterze osadniczym. Wśród odkrytych 
obiektów były 22 groby ciałopalne i 13 szkieletowych. Prawie wszystkie groby 
ciałopalne, znajdujące się płytko pod humusem, zostały w znacznym stopniu 
uszkodzone w czasach nowożytnych. Było wśród nich 12 grobów jamowych 
i 10 popielnicowych.

Młodziejowice, st. 21,  
gm. Strzałkowo,  
woj. wielkopolskie

Mołodutyń, st. 17, gm. Kamień, 
woj. lubelskie, AZP 81-91/142

Nowaki, st. 18,  
gm. Pakosławice, woj. opolskie, 
AZP 92-30.150

Nowe Miasteczko, st. 4, 
wykop I, gm. loco,  
woj. lubuskie, AZP 67-16/117

NOWY DWÓR, st. 7,  
gm. Peplin, woj. pomorskie, 
AZP 20-44/55

NOWY ŚLESZÓW, st. 4,  
gm. Żórawina, woj. dolnośląskie

Oborniki Wielkopolskie, 
st. 16, woj. wielkopolskie, 
AZP 46-26

OPALENIE, st. 1, gm. Gniew, 
woj. pomorskie, AZP 24-45/-
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Dwa groby ciałopalne, jamowe reprezentowały kulturę oksywską. Wystą-
piły w nich zapinki żelazne odmiany J wg J. Kostrzewskiego, zdobiona klamra 
żelazna, zawiasowa, igła żelazna i przęślik z piaskowca zdobiony. Pięć dalszych 
grobów jamowych pochodziło z wczesnego okresu rzymskiego (fazy B1 i B2a). 
Znaleziono w nich m.in. zapinki mocno profilowane A.IV.68 oraz zapinki 
oczkowate serii głównej i pruskiej. Na uwagę zasługuje fragment prowincjo-
nalnorzymskiej zapinki A.236, która wystąpiła na powierzchni zniszczonego 
pochówka jamowego (grób 101).

Tylko jeden grób popielnicowy reprezentował wczesny okres rzymski. Po-
zostałych 9 (z czego 5 stanowiły groby kloszowe) pochodziło z wczesnego okre-
su lateńskiego. Na szczególną uwagę zasługuje grób nr 97, dotychczas jedyny 
idealnie zachowany grób kloszowy, zawierający duże, odwrócone dnem do góry 
jajowate naczynie przykrywające popielnicę wraz z misą.

Wszystkie groby szkieletowe z wyznacznikami chronologicznymi (8 
obiektów) pochodziły z wczesnego okresu rzymskiego. W 5 z nich znalezio-
no zabytki charakterystyczne dla fazy B1 (m.in. zapinki typu Almgren 2b, 
zapinki A.IV.68, A.III.45, A.III.50-51), w 3 – dla fazy B2 (m. in. A.III.59-60,  
A.II.38).

W większości grobów kości szkieletów zachowały się dość słabo. W kilku 
przypadkach stwierdzono wykładanie jamy grobowej wyściółką tworzącą ro-
dzaj podłużnego kosza, w którym składano zmarłego. Dotychczas nie zaobser-
wowano na cmentarzysku trumien kłodowych. Interesującą formę miał pochó-
wek w grobie nr 100 (podfaza B2b wczesnego okresu rzymskiego), umieszczony 
w komorze zbudowanej z dwóch rzędów kamieni. Na klatce piersiowej osoby 
zmarłej umieszczono ponadto duży płaski kamień.

Na szczególną uwagę zasługuje bogaty grób szkieletowy 89, z końca I w. 
n.e., z którego pochodzi para importowanych zapinek typu Distelfibel, zapewne 
proweniencji nadreńskiej, zapinka silnie profilowana A.IV.74-75, duży wisior 
opasany o zdobionych taśmach opasujących muszlę, sprzączka i kółko żelazne, 
igła brązowa, kolia złożona z paciorków szklanych i bursztynowych oraz zło-
ty wisiorek kulisty, wchodzący w skład kolii. W grobie nr 99 znaleziono m.in. 
bogatą kolię złożoną z 61 paciorków bursztynowych i szklanych, w tym jeden 
z przedstawieniem miniaturowej twarzy kobiecej.

Materiały i dokumentacja są przechowywane w Muzeum Archeologicz-
nym w Gdańsku.

Badania będą kontynuowane.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 osada z okresu halsztacko-lateńskiego
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego i z czasów nowożytnych•	

Badania wykopaliskowe na stanowisku 25 w Płąchawach przeprowadził od 
18 września do 26 października 2000 r. zespół Zakładu Archeologii Średniowie-
cza i Czasów Nowożytnych Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu w składzie: dr Dariusz Poliński (kierownik eks-
pedycji) oraz mgr Rafał Jędrzejewski, Michał Dziób i Tadeusz Wiśniewski (eki-
pa techniczna). Bezpośrednim koordynatorem badań był kierownik Zakładu 
prof. dr hab. Wojciech Chudziak. Badania finansowane przez Agencję Budowy 
i Eksploatacji Autostrad.

Stanowisko, leżące na Pojezierzu Chełmińskim, znajduje się na obniżeniu 
terenowym pomiędzy trzema wyniesieniami w obrębie wysoczyzny falistej. 
Wykopami archeologicznymi objęto obszar 83,50 ara. Nie zdołano uchwycić 
całkowitego zasięgu stanowiska – od W uniemożliwiła to linia rozgraniczają-
ca przyszłą autostradę. W przeważającej partii przebadanej części stanowiska 

Piskorzówek, st. 14, gm. 
Domaniów, woj. dolnośląskie

PŁĄCHAWY, st. 25,  
gm. Płużnica, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 33-44/117
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(osady) stwierdzono występowanie halsztacko-lateńskich warstw kulturowych 
o miąższości do 15-20 cm, niekiedy dochodzącej jednak do 40-60 cm. Zaob-
serwowano również ślady osadnictwa pradziejowego, późnośredniowieczne-
go i z czasów nowożytnych. Zadokumentowano także 52 obiekty kulturowe 
– głównie ich partie spągowe (29 obiektów z okresu halsztacko-lateńskiego, 3 
późnośredniowieczne oraz po jednym pradziejowym i nowożytnym; 18 obiek-
tów nie określono pod względem chronologicznym, brak ruchomego materiału 
zabytkowego) oraz 11 dołków posłupowych.

W trakcie badań wydobyto ponad 4500 fragmentów ceramiki naczyniowej, 
przede wszystkim ułamki naczyń z okresu halsztacko-lateńskiego. Spośród za-
bytków pozaceramicznych na uwagę zasługują wyroby z kamienia: gładzony 
topór, kamienie żarnowe, rozcieracze i osełki.

Na podkreślenie zasługuje fakt silnego zniszczenia stanowiska – 3 różno-
czasowe systemy wkopów drenażowych i intensywna uprawa rolnicza na tym 
obszarze (wykorzystywanie pługa tzw. głębosza).

Materiał zabytkowy wraz z kompletem dokumentacji jest przechowywany 
w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika.

Badania będą kontynuowane.

•	 osada kultury łużyckiej
cmentarzysko kultury grobów kloszowych•	
ślady osadnictwa kultury przeworskiej•	
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Badania wykopaliskowe od 16 sierpnia do 8 września prowadził mgr To-
masz Kordala (Muzeum Mazowieckie w Płocku). Finansował Urząd Miejski 
w Płocku. Pierwszy sezon badań.

Stanowisko zostało odkryte przez Jacka Wysockiego w 1988 r. w czasie pe-
netracji AZP. Znajduje się na wydmie (obecnie nieużytek) położonej w obrębie 
tarasu akumulacyjno-wydmowego doliny Wisły. Pracami wykopaliskowymi ob-
jęto kulminację wydmy, gdzie zalegało najwięcej materiału zabytkowego (głów-
nie ceramiki naczyniowej). Przebadano wykop o powierzchni 165 m2. W toku 
eksploracji zarejestrowano:

1) Pozostałości osady ludności kultury łużyckiej wystąpiły na całej przeba-
danej powierzchni. Za długotrwałym jej funkcjonowaniem przemawia obec-
ność warstwy kulturowej o znacznej miąższości. Na kulminacji wydmy war-
stwa ta sięgała do głębokości l,60 m od powierzchni gruntu. Tworzyła ją zie-
mia o zabarwieniu od ciemnobrunatnego do czarnego, nasycona materiałem 
ceramicznym. Na stokach wydmy warstwa kulturowa była coraz płytsza, a jej 
zabarwienie nieco jaśniejsze.

W kilku miejscach, w obrębie warstwy kulturowej, odkryto skupiska musz-
li małży rzecznych, które spoczywały w nieckowatych jamach, na głębokości 
około 30-60 cm od powierzchni wydmy. Średnice jam nie przekraczały 1 m. 
We wszystkich przypadkach bardzo zwartym zbiorowiskom muszli towarzy-
szyła ceglasta polepa tworząca obudowę jam. Oprócz muszli małży wystąpiły 
nieliczne kości zwierzęce oraz drobne ułamki naczyń glinianych o czernionych 
powierzchniach.

W obrębie wykopu zarejestrowano ponadto 5 innego rodzaju obiektów 
nieruchomych. W 4 przypadkach były to dość regularne jamy, w rzucie pozio-
mym koliste, w profilu workowate i nieckowate. Ich wypełniska tworzyła ziemia 
ciemnobrunatna, przechodząca w czarną. W jednym przypadku była ona od-
dzielona warstwą szarożółtego piasku od głębiej zalegającej warstwy o zabar-
wieniu brunatnym. Jamy charakteryzowały się zróżnicowaną głębokością: od 
70 cm do około 150 cm od powierzchni wydmy. Wydobyto z nich wiele cera-
miki naczyniowej, zarówno grubościennej, chropowaconej, jak i cienkościen-
nej, czernionej i wyświecanej. Wystąpiły też kości zwierzęce i węgle drzewne. 

PŁOCK-GRABÓWKA,  
st. 62, woj. mazowieckie,  
AZP 50-54/15
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Jeden obiekt, odkryty w północnej części wykopu, to prawdopodobnie relikt 
domostwa. Jego strop, odsłonięty tuż pod warstwą próchniczną, miał kształt 
nieregularny, w kilku miejscach nienaturalnie postrzępiony, co można uznać za 
rezultat niszczącego działania orki. W obecnym stanie zachowania obiekt miał 
wymiary  3,10 x 3,20 m. W jego profilu wyróżniono dwie warstwy: ceglastej 
polepy o miąższości do 20 cm oraz szarobrunatnej ziemi tworzącej w części 
środkowej obiektu nieckowate przegłębienie dochodzące do głębokości 90 cm 
od powierzchni wydmy. W wypełnisku obiektu wystąpiła znaczna ilość cerami-
ki naczyniowej.

2) Cmentarzysko kultury grobów kloszowych. We wschodniej części wy-
kopu, na głębokości około 35 cm, pojawił się zarys dużego, grubościennego 
naczynia glinianego o średnicy 30-34 cm. Był to silnie uszkodzony przez orkę 
grób ciałopalny podkloszowy. W całości zachowała się tylko przywylewowa (do 
9-12 cm wysokości) część klosza. Dookoła niego leżały ułamki grubościennych 
naczyń, pod nim znajdował się płaskawy kamień o wymiarach 30 x 25 x 12 cm. 
Na płaskiej powierzchni kamienia prawdopodobnie stała popielnica, po której 
zachowały się fragmenty. Przepalonych kości ludzkich było niewiele, większość 
wystąpiła w górnej części obiektu. Grób ten był jedynym reliktem cmentarzyska 
kultury grobów kloszowych. Ponieważ pojawił się on blisko wschodniej granicy 
wykopu, można liczyć się z tym, że dalsze groby znajdują się na wschód od eks-
plorowanego w 2000 r. obszaru. Jednak nie można wykluczyć i tej możliwości, 
że cmentarzysko zostało całkowicie zniszczone przez nowożytną orkę. Przema-
wiałaby za tym niewielka głębokość zalegania pochówków.

3) Ślady osadnictwa kultury przeworskiej. Z osadnictwem tej kultury wiąże 
się kilka drobnych fragmentów naczyń cienkościennych. Znaleziono je w róż-
nych punktach wykopu. Obiektów nieruchomych wiążących się z tą kulturą nie 
zarejestrowano. Utrudnia to określenie charakteru osadnictwa przeworskiego, 
na podstawie cech materiału ceramicznego natomiast można go datować ogól-
nie na okres wpływów rzymskich.

4) Ślady osadnictwa nowożytnego. Na powierzchni wydmy i w warstwie 
próchnicznej, którą tworzył sypki drobnoziarnisty piasek o zabarwieniu szaro-
brunatnym (miąższość 20-25 cm), wystąpiły liczne, lecz na ogół silnie rozdrob-
nione ułamki nowożytnej ceramiki naczyniowej. Ich obecność jest niewątpli-
wie rezultatem rolniczej eksploatacji terenu stanowiska w ciągu kilku ostatnich 
stuleci.

Dokumentację badań oraz pozyskany materiał zabytkowy złożono w Mu-
zeum Mazowieckim w Płocku. 

Przewiduje się kontynuację badań.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

RADAWA, st. 8, gm. Wiązownica, woj. podkarpackie, AZP 101-84/11
osada z okresu neolitu-epoki brązu (?)•	
cmentarzysko kultury pomorskiej z okresu halsztackiego•	
cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu rzymskiego (B2-C1-C2?)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 17 lipca do 29 
sierpnia przez Grzegorza Kieferlinga (autor sprawozdania, Muzeum Archeolo-
giczne w Krakowie). Finansowane przez Podkarpackiego WKZ. Drugi sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 835 m².

Celem prac w 2000 r. było określenie zasięgu stanowiska i przebadanie jego 
partii w związku z zagrożeniem działalnością poszukiwaczy militariów. Odkry-
to 15 grobów ciałopalnych (groby nr 22-36) oraz znaleziska luźne.

Groby nr 29 i 32 są grobami niedawno obrabowanymi.

Police Średnie, st. 13, gm. 
Kościelec, woj. wielkopolskie, 
AZP 58-44/92
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Groby nr 22 oraz nr 25-28 to groby częściowo zniszczone. Grobem popiel-
nicowym jest grób nr 31, jamowymi: nr 23, 25-27, 34 i 35. Groby nr 22, 30 i 36 
należy określić jako groby popielnicowo-jamowe. Zniszczony grób nr 28 jest 
grobem jamowym lub popielnicowo-jamowym.

Na podstawie wyposażenia grobowego możliwe jest określenie grobów nr 
30 i 36 jako grobów męskich, a grobów nr 22, 23, 24, 27 i 35 jako kobiecych. 
Grób nr 33 jest prawdopodobnie grobem podwójnym, zawierającym pochówki 
mężczyzny i kobiety.

W skład wyposażenia grobów męskich wchodziła broń i oporządzenie jeź-
dzieckie (miecze, tarcze, groty, ostrogi), narzędzia i przybory (noże, krzesiwa, 
krzemienie). Elementami wyposażenia grobów kobiecych były narzędzia i przy-
bory (noże, noże prostokątne, przęśliki, szpila tordowana), przybory toaleto-
we (grzebień), klucze i części skrzynek oraz ozdoby (bransolety, paciorki i za-
wieszki wiaderkowate). W grobach męskich i kobiecych odkryto części stroju 
(zapinki, sprzączki, okucia końca pasa), pierścienie żelazne, okucia i ceramikę. 
Poza obiektami grobowymi znaleziono części stroju (zapinki i ich fragmenty, 
sprzączki, pierścienie?, zawieszki wiaderkowate), okucia, gwoździe i nity żela-
zne, części skrzynek, grociki (?), fragmenty grzebieni, fragment naczynia brązo-
wego, przęślik oraz stopione szkło i najczęściej ceramikę. Stanowisko ma dużą 
wartość poznawczą. Jest ono narażone na rabunek.

Materiały i dokumentacja są przechowywane w Muzeum w Jarosławiu.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Roczniku Przemyskim”.
Badania będą kontynuowane.

•	 cmentarzysko grobów skrzynkowych kultury pomorskiej z okresu 
HaD/wczesny okres lateński

Badania wykopaliskowe prowadzone przez mgr. Mirosława Fudzińskiego 
z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przy współpracy grupy młodzieży 
z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Finansowa-
ne przez Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie. Czwarty sezon 
badań. Zbadano powierzchnię na obrzeżach stanowiska liczącą około 4 arów.

Nie natrafiono na żadne obiekty. Niewielką ilość materiału zabytkowego 
odkryto na powierzchni badanych arów. Cmentarzysko można datować na 
przełom okresu HaD/wczesny okres lateński.

Dokumentacja i materiały znajdują się w zbiorach Muzeum Archeologicz-
nego w Gdańsku.

Badania zostały zakończone.

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

•	 punk osadniczy subneolityczny (?)
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej z wczesnej epoki brązu•	
osada kultury łużycko-pomorskiej•	
ślady osadnicze z okresu wczesnego i późnego średniowiecza•	

Wykopaliskowe badania ratownicze na trasie przebiegu autostrady A2, 
przeprowadzone od 5 lipca do 10 sierpnia przez mgr Agnieszkę Przybył (au-
torka sprawozdania) i mgr. Bartosza Jóźwiaka (Instytut Prahistorii Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez Agencję Budowy 
i Eksploatacji Autostrad.

Przebadano łącznie 74 ary, na których zarejestrowano i udokumentowa-
no 140 obiektów (81 jam, 53 dołki posłupowe, 6 skupisk ceramiki), z których 
16, dzięki uzyskanym materiałom zabytkowym, udało się wstępnie datować 
(kultura łużycka/kultura pomorska). Pozyskano 2708 fragmentów ceramiki, 

RĄB, st. 3, gm. Przodkowo, 
woj. pomorskie,  
AZP 10-40/73

Rogowo, st. 23, gm. Lubicz. 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 38-45/107

ROŻNIATÓW KOLONIA, 
st. 10, gm. Uniejów,  
woj. łódzkie, AZP 60-46/14
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46 artefaktów krzemiennych oraz fragment kamiennej siekierki. Najliczniejszą 
reprezentację materiałów zabytkowych stanowi ceramika wiązana z kulturą 
łużycką/pomorską. Wyróżniono na stanowisku co najmniej 2 wyraźne, więk-
sze skupiska obiektów (obozowiska?), które można przypisać działalności tych 
ugrupowań. Ponadto w zachodniej i południowej części stanowiska wyróżnio-
no domniemaną „warstwę kulturową” noszącą pewne znamiona przekształceń 
antropogenicznych, którą należy prawdopodobnie również łączyć z aktywno-
ścią osadniczą społeczności kultury łużyckiej/pomorskiej.

Dokumentacja i materiały znajdują się w Fundacji Uniwersytetu im.  
A. Mickiewicza w Poznaniu.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 ślady osadnictwa z okresu neolitu
osada z okresu schyłkowego neolitu•	
ślady osadnictwa z okresu wczesnego brązu•	
osada kultury łużyckiej z okresu halsztacko-lateńskiego•	
ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich•	
ślady osadnictwa z okresu późnego średniowiecza•	

Prace badawcze na stanowisku (odcinek A), prowadzone od 12 września 
do 28 października 2000 roku, na podstawie umowy między Agencją Budowy 
i Eksploatacji Autostrad a Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika, jako kolejne 
stanowisko badane na odcinku autostrady Al na terenie woj. kujawsko-pomor-
skiego. Badaniami kierowała mgr Aleksandra Kujawa (autorka sprawozdania). 
Ekipa techniczna: Beata Jędrychowska, Anna Jędrzejczak, Arkadiusz Piszcz, 
Dawid Wierzbowski). Obszar całego stanowiska określono na 30 ha, z czego na 
odcinku A przebadano powierzchnię 0,643 ha.

Rozpoznano 1220 obiektów (co daje średnią około 19 obiektów na ar), 
w tym 732 obiekty jamowe oraz 488 negatywów posłupowych. Obiekty jamowe 
były zróżnicowane pod względem kształtu, wymiarów, struktury wypełniska 
i pierwotnego przeznaczenia. Odnośnie do negatywów posłupowych wyod-
rębniono układy rzędowe powiązane funkcjonalnie i chronologicznie. Ponadto 
wyróżniono cztery warstwy kulturowe (I, II, III, IV):

– warstwa I – 3587 fragmentów ceramiki naczyniowej (w tym fragment SN, 
fragment KAK, fragment SB, 3584 fragmenty Ha-La, z których 171 określono 
jako przynależne do kultury łużyckiej), zabytki wydzielone: 4 krzemienie (wiór, 
odłupek, 2 ze śladami obróbki), rozcieracz, fragment osełki, obrączka brązowa, 
przedmiot metalowy. Warstwa bogata w obiekty jamowe i negatywy posłupowe.

– warstwa II – 332 fragmenty ceramiki naczyniowej (w tym 332 fragmen-
ty Ha-La, z których 17 określono jako kulturę łużycką); wydzielono l zabytek: 
nożyk żelazny.

– warstwa III – 265 fragmentów ceramiki naczyniowej (w tym fragment 
SN, fragment WB, fragment OWR, 5 fragmentów PS, 257 fragmentów Ha-La, 
z których 15 określono jako kulturę łużycką); zabytki wydzielone: 16 krzemie-
ni (drapacz, 2 rdzenie, rylec, 12 krzemieni ze śladami obróbki), 2 rozcieracze, 
kamień ze śladami obróbki. Warstwa bogata w obiekty jamowe o funkcji gospo-
darczej, odpadkowej oraz w negatywy posłupowe

– warstwa IV – 727 fragmentów ceramiki naczyniowej (727 fragmentów 
Ha-La); wydzielono zabytki: 10 krzemieni (wiór, odłupek, rylec, buła, 6 krze-
mieni ze śladami obróbki), 2 rozcieracze, kamień ze śladami obróbki.

Pozyskano 12 389 fragmentów ceramiki naczyniowej, 299 fragmentów ko-
ści, wydzielono 104 zabytki, m.in. obrączka brązowa, nożyk żelazny, 10 osełek, 
19 rozcieraczy, 52 krzemienie (buła, 5 odłupków, 6 wiórów, 4 rylce, 4 rdzenie, 

Różyce, st. 3, gm. Parzęczew, 
woj. łódzkie, AZP 62-49  

RUDA, st. 3-6, odcinek A, 
gm. Grudziądz, woj. kujawsko- 
pomorskie, AZP 32-44/11-14
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2 drapacze, 30 krzemieni ze śladami obróbki), fragmenty dwóch siekierek ka-
miennych, 14 kamieni ze śladami obróbki, fragment żarna, fragment metalo-
wego przedmiotu, muszle, kamień do łupania muszli (?), bursztyn. Pobrano 262 
próbki, w tym 233 glebowe, 28 węglowych i organiczną.

Według wstępnych ustaleń w trakcie badań wykopaliskowych wyróżniono 
następujące fazy zasiedlenia stanowiska (odcinek A):

– kultura pucharów lejkowatych (ślad osadnictwa; 3 fragmenty ceramiki),
– kultura amfor kulistych (ślad osadnictwa; fragment ceramiki),
– okres schyłkowego neolitu (osada; 14 fragmentów ceramiki),
– wczesny brąz (ślad osadnictwa; l obiekt, 11 fragmentów ceramiki),
– okres halsztacko-lateński (osada; 365 obiektów kultury łużyckiej, w tym 

3 domniemane groby; obiekt kultury pomorskiej, 12 343 fragmenty ceramiki, 
w tym 57 fragmentów talerzy, 1l fragmentów naczyń sitowatych, 2 przęśliki 
oraz zabytki wydzielone),

– okres wpływów rzymskich (ślad osadnictwa; l obiekt, 4 fragmenty cera-
miki),

– późne średniowiecze (ślad osadnictwa; 8 fragmentów ceramiki),
– okres nowożytny (ślad osadnictwa; 3 fragmenty ceramiki).
Należy zwrócić szczególną uwagę na planigrafię odcinka A. Wstępne ob-

serwacje układu obiektów pozwalają przypuszczać o istnieniu dwóch osad pra-
dziejowych, umiejscowionych w północnej i południowo-wschodniej części 
odcinka A, rozdzielone pasem piaszczystego calca. W obu osadach wystąpiły 
obiekty, w większości datowane na okres halsztacko-lateński (kultura łużycka). 
Zaobserwowano i wyodrębniono układy negatywów posłupowych, powiąza-
nych ze sobą i obiektami jamowymi funkcjonalnie i czasowo, np.

– wokół i pod obiektem nr 280 (mieszkalny?) wyróżniono negatywy posłu-
powe, które mogą być z nim powiązane; są to obiekty: 189, 648, 655, 276, 479, 
456, 460, 217, 277, 455, 475, 476, 278, 459, 477, 453, 452, 451, 449, 218, 447, 680, 
438, 439, 443, 444, 442, 287, 270, 656, 657, 440, 435, 434, 433, 432, 436, 429, 427, 
426, 425, 428, 430, 272, 275,

– z obiektem 700 (mieszkalny?) wiążą się negatywy posłupowe nr: 265, 
622-630, 632, 634, 637, 638,

– obiekt 1000 (mieszkalny?) sąsiaduje z dużą ilością negatywów posłupo-
wych, z których część ze względu na regularny układ rzędowy uznano za po-
wiązane funkcjonalnie z ob. 1000 (nr: 992, 1016, 984, 993-996, 975, 974, 947, 
1077, 1078, 1005),

– na uwagę zasługuje także zespół negatywów posłupowych, układających 
się w rzędzie: 556-569, 571-585.

Generalnie na odcinku A stanowiska 3-6 zaobserwowano niewielki stopień 
zniszczenia powierzchni, spowodowany prawdopodobnie mało intensywnymi 
pracami agrotechnicznymi. Wystąpiły liczne i dobrze zachowane pozostałości 
kulturowe. Badania prowadzono tylko na odcinku niezalesionym. Prawdopo-
dobnie część stanowiska znajduje się w partii zadrzewionej i obecnie określenie 
stopnia zniszczenia pozostałej substancji kulturowej przez korzenie drzew jest 
niemożliwe.

•	 osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich
Sondażowe badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu pod kierun-

kiem mgr. Andrzeja Szeli (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego).

osada kultury pomorskiej•	
osada z okresu wpływów rzymskich•	
osada z okresu średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne, na trasie autostrady A1 przepro-
wadzone od 1 września do 27 października pod kierownictwem początkowo  

RUSKA WIEŚ, st. XVI,  
gm. Mrągowo,  
woj. warmińsko-mazurskie

RUSOCIN, st. (Aut. 113),  
gm. Pruszcz Gdański,  
woj. pomorskie
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M. Stęporka, później A. Gołębiewskiego (Muzeum Archeologiczne w Gdań-
sku). Przebadano powierzchnię 103,40 ara.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2000”, s. 9-10.
Badania będą kontynuowane.

patrz: neolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 ślady osadnictwa neolitycznego
ślady osadnictwa kultury pomorskiej ze starszego okresu przedrzymskiego•	
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego•	

Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu przeprowadził od 1 do 3 października 2000 r. szerokopłaszczy-
znowe badania ratownicze w strefie narażonej na zniszczenie w trakcie budo-
wy autostrady Al. Badaniami bezpośrednio w terenie kierował Jacek Bojarski 
(autor sprawozdania), nadzór naukowy nad pracami sprawował prof. dr hab.  
W. Chudziak.

Stanowisko zajmuje szczyt wyniesienia i przyległe do niego wschodnie 
i południowo-wschodnie partie terenu, łagodnie opadające w kierunku dwóch 
oczek wodnych, w dużej części zarośniętych i wypełnionych osadami bioge-
nicznymi. W świetle badań powierzchniowych i sondażowych powierzchnia 
stanowiska wynosiła około 0,50 ha, z czego do badań wykopaliskowych prze-
znaczono 10 arów znajdujących się w pasie autostrady.

Eksplorację poprzedziło odhumusowanie wstępnie wybranej części sta-
nowiska, w miejscu występowania na powierzchni ułamków naczyń pradzie-
jowych (5,50 ara; pas o szerokości 10 i długości 55 m – wzdłuż osi zachód-
wschód). Uchwycono zalegającą na stoku warstwę kulturową zawierającą ma-
teriał zabytkowy datowany na starszy okres przedrzymski. W celu określenia 
jej zasięgu i miąższości wykonano sondaże o szerokości 5 m w kierunku po-
łudniowym i północnym oraz 2,50 m poprzecznie do tych ostatnich. W sumie 
odhumusowano 12,25 ara. W zasadniczej części stanowiska, znaczonego na 
etapie badań powierzchniowych, nie odsłonięto żadnych pozostałości kulturo-
wych. Bezpośrednio pod warstwą gleby ornej występował tam calec w posta-
ci ciężkiej gliny zwałowej lub ilastego piasku z soczewkami gliny. Uchwyconą 
w południowo-wschodniej partii stanowiska warstwę kulturową dokumento-
wano na kilku poziomach eksploracji. W jej trakcie pozyskano kilkadziesiąt 
fragmentów naczyń ze starszego okresu przedrzymskego (kultura pomorska) 
oraz kilka znajdujących się na złożu wtórnym fragmentów naczyń neolitycz-
nych. Z warstwy ornej zebrano kilka ułamków naczyń późnośredniowiecznych 
i nowożytnych. W tej samej partii stanowiska odkryto także dwie jamy kul-
turowe, niestety, bez materiału zabytkowego, o trudnej do ustalenia funkcji  
i chronologii. 

Z powodu przekroczenia preliminowanej w umowie powierzchni prze-
znaczonej do badań, wynoszącej 10 arów, i ubogich pozostałości kulturowych 
badania zakończono. Występującą poza strefą rozpoznania warstwę kulturową 
powinno poddać się badaniom w ramach nadzorów archeologicznych.

patrz: neolit

Ruszków I, st. 19, gm. Kościelec, 
woj. wielkopolskie,  
AZP 58-44/35

Ruszków I, st. 38, gm. Kościelec, 
woj. wielkopolskie,  
AZP 58-44/87

SARNOWO, st. 12,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 32-44/91

Sarnowo, st. 15, woj. kujawsko- 
pomorskie, AZP 32-44/94
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patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: neolit

•	 punkt osadniczy kultury pomorskiej – starszy okres przedrzymski
Badania prowadził mgr Paweł Sobczyk (Muzeum Ziemi Kujawskiej i Do-

brzyńskiej we Włocławku), konsultant – prof. Jadwiga Chudziakowa. Finanso-
wane przez Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i MZKiD. Drugi sezon 
badań.

Kontynuowano, przerwaną podczas poprzedniego sezonu wykopaliskowe-
go, eksplorację nieokreślonego obiektu nr 2 z luźnym materiałem ceramicznym 
o cechach łużycko-pomorskich oraz rozpoznano sondażowo najbliższe otoczenie 
tego obiektu na obszarze 475 m².

W odległości około 15 m na wschód od obiektu nr 2 odsłonięto relikty ko-
lejnego nieokreślonego obiektu (ob. 3) z węglem drzewnym i nieliczną ceramiką 
pomorską. Tymczasem dalsza eksploracja obiektu nr 2 przyniosła wyjaśnienie 
jego funkcji jako wapiennika kultury pomorskiej.

Obiekt był zbudowany z 3-4 pięter średnich i dużych otoczaków oraz bardzo 
dużych eratyków na spodzie, ułożonych na lejkowato rozchylonych burtach głę-
bokiej jamy wykopanej w piaszczystym i marglowo-gliniastym calcu.

Na poziomie stropu, około 40 cm od powierzchni ziemi, obiekt miał kształt 
dość regularnego owalu o osi dłuższej 350 cm na linii północny zachód-południo-
wy wschód i krótszej – 240 cm, natomiast na poziomie dna, zachowując kształt 
i orientację osi miał on 220 cm długości i około 100 cm szerokości.

Wypełnisko obiektu było dwupoziomowe. Poziom stropowy o miąższości 
około 40 cm stanowiła rozluźniona nieco, a barwą zbliżona do otaczającego calca 
warstwa piasku, drobnego żwirku przemieszanego z marglem, pozostałą część 
wypełniska o maksymalnej miąższości 70 cm stanowiła bardziej zwarta, ale nie-
jednorodna warstwa przenikających się płatów gliny, margla i piasku. Oba po-
ziomy wypełniska, stropowy i spągowy, rozdzielała warstwa zlasowanej polepy 
stanowiąca rodzaj klepiska o miąższości 7-17 cm.

W stropowym poziomie wypełniska występowała dość mocno rozdrobnio-
na, luźna ceramika pochodząca z wielu naczyń, w tym z talerza-placka oraz przę-
ślik, chyba celowo wciśnięty w szczelinę pomiędzy kamieniami konstrukcyjnymi 
północno-zachodniej części obiektu.

Warstwa klepiskowa również zawierała ceramikę naczyniową, ale głównie 
składała się z różnej wielkości bryłek polepy z odciskami trawy, bierwion drewna 
i palców.

Główna część inwentarza wystąpiła w spągowym poziomie wypełniska 
obiektu. Oprócz luźnej ceramiki zawierało ono także większe koncentracje sko-
rup, reprezentujące różne partie odrębnych naczyń, w tym około l0 talerzy-plac-

Sługocinek, st. 1, gm. Golina, 
woj. wielkopolskie,  
AZP 57-38/18

Sługocinek, st. 13,  
gm. Golina, woj. wielkopolskie, 
AZP 57-38/58

Słup, st. 2, gm. Środa Śląska, 
woj. śląskie, AZP 77-25/11

Sobienie Biskupie, st. 9,  
gm. Sobienie Jeziory,  
woj. mazowieckie, AZP 62-69/97

Sobótka, st. 4, gm. Dąbie,  
woj. wielkopolskie, AZP 59-45/8

STALMIERZ, st. 12,  
gm. Chrostowo, woj. kujawsko-
pomorskie
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ków. Wystąpiły tu także dwa kolejne przęśliki gliniane, a w jednej z bryłek polepy 
tkwiło kilka zwęglonych ziaren zboża. Warstwa polepy przykrywała 2 niewielkie 
koncentracje małych otoczaków występujących w środowisku mocno „zaszarzo-
nej” popiołem ziemi z drobinami węgla drzewnego.

Niemal centralnie na dnie obiektu tkwiła owalna kilkudziesięciokilogramo-
wa bryła kruchego, poziomo warstwowanego zlepieńca marglowo-wapiennego, 
jednoznacznie określająca główną funkcję badanego obiektu jako wapiennika.

Dno obiektu wystąpiło na głębokości około 110 cm od poziomu zachowane-
go stropu obiektu i około 150 cm od powierzchni stanowiska.

Jedynym materiałem datującym obiekt jest występująca w nim ceramika, 
pod wieloma względami (np. formy naczyń i dominujące zdobnictwo plastycz-
ne) nawiązująca do ceramiki z pobliskiego cmentarzyska kultury pomorskiej (st. 
3 w Stalmierzu) datowanego na środkową i schyłkową fazę kultury pomorskiej 
z połowy IV-początku III w. p.n.e.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: paleolit

•	 ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (epoka brązu)
osada kultury ceramiki kreskowanej (sztychowanej) – wczesna epoka •	
żelaza – schyłek okresu lateńskiego/wczesny okres wpływów rzymskich
ślady osadnictwa z okresu średniowiecza•	
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Badania ratownicze Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, przeprowa-
dzone w związku z budową gazociągu tranzytowego Jamał-Europa Zachodnia. 
Finansowane przez EuroPol GAZ SA. Kierownikiem badań był Dariusz Kra-
snodębski (autor sprawozdania). Przebadano około 17 arów powierzchni sta-
nowiska. Prace wykopaliskowe prowadzono w dwóch etapach. Pierwszy, który 
ograniczył się do niewielkich sondaży położonych we wschodniej części sta-
nowiska, przeprowadzono w maju i czerwcu 1997 r. Niestety po rozpoznaniu 
zaledwie kilkudziesięciu metrów właściciel pola cofnął zgodę na dalsze prace. 
Drugi etap miał miejsce od kwietnia do czerwca 2000 r.

Główna faza użytkowania stanowiska przypada na wczesną epokę żelaza – 
schyłek okresu lateńskiego/wczesny okres wpływów rzymskich. Można ją wią-
zać z kulturą ceramiki kreskowanej (sztychowanej). Z tego okresu pochodzi co 
najmniej 84% całego znalezionego na tym stanowisku materiału ceramicznego. 
Z fazą tą wiąże się także większość znalezionych na stanowisku obiektów, które 
grupowały się głównie w zachodniej części przebadanego obszaru. 

Ponadto odkryto ślady osadnictwa z:
1) epoki brązu – kultura trzciniecka (z tego okresu pochodzi kilka frag-

mentów ceramiki oraz najprawdopodobniej większość materiału krzemienne-
go, znalezionego tylko w zachodniej części stanowiska);

2) średniowiecza – znajdowane głównie we wschodniej części przebada-
nego obszaru (Jak się wydaje tylko jeden obiekt może być wiązany z tą fazą 
osadnictwa);

3) czasów nowożytnych – liczny materiał ruchomy zdaje się wskazywać 
na obecność w pobliżu osady, co potwierdzają dodatkowo trzy jamy datowane 
na ten okres (na podstawie rozmieszczenia materiałów ceramicznych można 
sądzić, że jej centrum znajdowało się we wschodniej części stanowiska).

Stary Śleszów, st. 17,  
gm. Żórawina, woj. dolnośląskie

Stroszki, st. 1, gm. Nekla, 
woj. wielkopolskie

Strzegowa, Jaskinia Biśnik,  
gm. Wolbrom, woj. małopolskie

SURAŻ, st. 37 i 41, gm. loco, 
woj. podlaskie, AZP 41-84/
XXXVII i XLI
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Oceniając rozmieszczenie obiektów, osada jest datowana na koniec okre-
su lateńskiego i miała co najmniej 200 m długości wzdłuż osi północny za-
chód -południowy wschód. Pozostałością po niej są jamy zasobowe tworzące 
co najmniej dwa wyizolowane skupiska, wiążące się ze znajdującymi się tam 
osobnymi zagrodami. W trakcie prac wykopaliskowych udało się rozpoznać 
większą część jednego zespołu oraz wskazać miejsce drugiej zagrody. W son-
dażach wykopanych najdalej na wschód rozpoczynało się nowe skupisko, naj-
prawdopodobniej analogiczne do przebadanego w całości. Na odcinku 30 m 
pomiędzy nimi nie stwierdzono jam osadniczych. Od strony zachodniej do 
skupiska jam przylegała warstwa przepalonej gliny ze śladami odcisków kon-
strukcyjnych, będąca zapewne pozostałością stojącej w tym miejscu budowli  
naziemnej.

W południowej części wykopu znaleziono dwa zachowane in situ rozgnie-
cione całe naczynia, ustawione pierwotnie na stropach zasypanych jam. Trzecie, 
idealnie zachowane naczynie znaleziono wstawione do płytkiego dołka. Znaj-
dowało się ono około 20 m na zachód od głównego skupiska jam. Na obrzeżach 
obszaru zajętego przez jamy zasobowe odkryto 4 paleniska.

W zachodniej części stanowiska wykopano trzy rowy sondażowe schodzą-
ce w kierunku podmokłego terenu związanego z przepływającą w pobliżu rzeką 
Lizą. Były w nich widoczne warstwa kulturowa oraz doły posłupowe, a także 
jedno z palenisk.

Zabytki są przechowywane w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. 
Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologiczne w Pol-

sce Północno-Wschodniej i na zachodniej Białorusi w latach 2000-2001”, Biały-
stok 2002, s. 215-224. 

Na obecnym etapie nie przewiduje się kontynuacji badań.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 osada kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza (HaD)
osada kultury przeworskiej•	

Prace o charakterze ratowniczym, prowadzone w związku z budową nitki 
rurociągu Płock-Ostrów Wielkopolski z funduszy inwestora. Badania prowa-
dził mgr Edward Pudełko (Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu).

 Przekopano teren o długości 180 m i szerokości 8 m, przecinając rozpozna-
ne w 1981 r. st. 6. Odkryto fragment wielokulturowej osady.

Osadnictwo ludności kultury łużyckiej reprezentowało 11 obiektów wziem-
nych, zgrupowanych głównie w piaszczystej strefie skłonu wysoczyzny stano-
wiącej terasę rzeki Prosny. Odkryto tu 4 pozostałości budynków naziemnych 
zawierających oprócz materiału ceramicznego, złożonego głównie z ceramiki 
grubościennej, fragmenty polepy łączącej elementy konstrukcyjne prymityw-
nych domostw (?). Fragmenty naczyń zdobionych odciskami tordowanego na-
szyjnika i części przykrawędne naczyń zasobowych dekorowane guzkami pod 
krawędzią datują osadę na okres halsztacki D.

Osada ludności kultury przeworskiej zajmowała te same miejsca, preferu-
jąc bardziej teren zagliniony ułożony bliżej kulminacji. Natrafiono na 41 obiek-
tów, z których jeden przypuszczalnie mógł być budynkiem słupowym, pozosta-
łe 3 naziemnymi obiektami mieszkalnymi o bardziej nietrwałych konstrukcjach 
ścian, po których zachowały się tylko fragmenty warstw. Inne, większych roz-
miarów, mogły stanowić zabudowę gospodarczą (6 jam). Pozostałe to resztki: 
palenisk, jam odpadkowych. Jedna, owalna, zawierała 80 cm warstwę gliny na 
potrzeby pracowni garncarskiej

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

SZADEK, st. 6 (AZP 65-38/1), 
gm. Blizanów, woj. wielkopolskie
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•	 sezonowe obozowiska kręgu kultur z ceramiką sznurową i kultur strefy 
leśnej (neolit i wczesna epoka brązu)
osada grupy warmińsko-mazurskiej kultury łużyckiej (schyłek epoki •	
brązu i początek wczesnej epoki żelaza)
osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (wczesna epoka żelaza)•	

Jezioro Salęt jest jednym z licznych położonych na Pojezierzu Mrągowskim 
jezior rynnowych z nierównym dnem, którego wyniosłości tworzą pagórkowate 
wyspy, wznoszące się wysoko nad lustro wody. Należy do nich Ptasia Wyspa po-
łożona w odnodze jeziora zwanej Salęt Mały. Ma ona ponad 1 ha powierzchni 
i wznosi się na około 8 m nad taflą jeziora. Wyspa była przed wojną użytkowana 
jako sezonowe pastwisko dla bydła, obecnie zaś jest własnością Gospodarstwa 
Rybackiego w Mrągowie i stanowi nieformalny rezerwat ptactwa wodnego – 
licznie zamieszkujące tam mewy i rybitwy odlatują z końcem lipca, co umożli-
wia rozpoczęcie badań dopiero w sierpniu.

W 1978 r. wstępne badania sondażowe i penetracja powierzchniowa po-
twierdziły występowanie na całym obszarze wyspy materiału zabytkowego.

Badania wykopaliskowe przeprowadzone od 7 sierpnia 2000 do 3 września 
2000 r., na stanowisku II w Szestnie – Ptasia Wyspa stanowiły kontynuację prac 
rozpoczętych w 1978 r. i prowadzonych w latach 1995-1997. Z ramienia Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego kierował nimi prof. Wojciech Nowa-
kowski, za przebieg prac terenowych (eksploracja, dokumentacja) była odpo-
wiedzialna Magdalena Nowakowska (autorka sprawozdania). Prace prowadzono 
w ramach letnich ćwiczeń wykopaliskowych dla studentów Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, wzięło w nich udział 5 studentów. Projekt finanso-
wany ze środków własnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Badania prowadzono systemem arowym, w nawiązaniu do siatki arowej 
stanowiska założonej w 1978 r. Podstawową jednostką badawczą był wykop 
o powierzchni 0,25 ara.

Ogółem w bieżącym sezonie przebadano 106 m2. Na odsłoniętym obszarze 
zlokalizowano w całości 20 obiektów osadniczych. Zarejestrowano także skraje 
4 obiektów, których dalsza część znajdowała się poza obrębem wykopu. Z po-
wodu ograniczeń terminowych eksploracja tych obiektów była niemożliwa. Po 
zadokumentowaniu zostały zabezpieczone folią i pozostawione do eksploracji 
w przyszłym sezonie.

Prace na stanowisku były utrudnione niesprzyjającą aurą, częste opady 
deszczu i burze wielokrotnie uniemożliwiały eksplorację bądź powodowały 
skrócenie czasu pracy.

Specyfika gleby, którą jest pokryta wyspa, w dużym stopniu utrudnia od-
czytywanie warstw. Ponieważ teren jest miejscem lęgowym ptactwa wodnego, 
pierwszą warstwę stanowi guano (miąższość około 15 cm). Ptasie odchody po-
wodują silne zakwaszenie gleby, co z kolei przyspiesza rozkład substancji or-
ganicznych. Wszystkie te czynniki sprawiają, że ziemia ma tutaj bardzo małą 
spoistość i warstwa humusu ma zabarwienie ciemnobrunatne, czasami czar-
ne, co utrudnia precyzyjne rozróżnienie warstwy humusu od zalegającej pod 
nią warstwy kulturowej. Dodatkowo już w warstwie humusu licznie występują 
fragmenty ceramiki.

Podczas eksploracji rozróżniono następujące warstwy:
1 – guano; 2 – humus; 3 – strop warstwy kulturowej przemieszany ze spą-

giem humusu; 4 – warstwa kulturowa; 5 – żółty piasek z przemyciami warstwy 
kulturowej; 6 – calec (żółty piasek lub glina).

Wszystkie warstwy w bardzo dużym stopniu zostały zniszczone, a przy tym 
przemieszane przez działalność gryzoni i płazów zamieszkujących wyspę.

Zarysy obiektów zlokalizowanych w tym sezonie były uchwytne pod war-
stwą kulturową, na poziomie żółtego piasku z przemyciami, pierwotnie więc 
ich miąższość mogła być większa.

SZESTNO, st. II (Ptasia 
Wyspa), gm. Mrągowo,  
woj. warmińsko-mazurskie, 
AZP 21-69/7
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Wstępna analiza materiału ceramicznego pozyskanego w tym sezonie po-
twierdza dotychczasowe ustalenia o najintensywniejszym zamieszkiwaniu wy-
spy u schyłku epoki brązu i w początkach wczesnej epoki żelaza, co w literatu-
rze jest identyfikowane z osadnictwem ludności grupy warmińsko-mazurskiej 
oraz kultury kurhanów zachodniobałtyjskich.

Dotychczasowe, wstępne wyniki prac pozwalają stwierdzić, że pierwsze śla-
dy osadnictwa na Ptasiej Wyspie sięgają neolitu i wczesnej epoki brązu. W tym 
okresie wyspa stanowiła dogodne miejsce dla krótkotrwałych obozowisk lud-
ności kręgu kultur z ceramiką sznurową i kultur strefy leśnej, co potwierdzają 
niezbyt liczne fragmenty naczyń ceramicznych, zabytki kamienne oraz krze-
mienne znajdowane w humusie oraz w warstwie kulturowej.

Tegoroczne badania potwierdziły, że osada znajdująca się na Ptasiej Wy-
spie należy do kategorii osiedli obronnych typowych dla kultury kurhanów 
zachodniobałtyjskich oraz wcześniejszej grupy warmińsko-mazurskiej kultury 
łużyckiej. Osady te lokowano na naturalnych bądź sztucznych wyspach i wznie-
sieniach otoczonych wodą lub bagniskami.

Dotychczas nie odkryto zarysów konstrukcji naziemnych – mieszkalnych, 
jednak wszystkie odkryte obiekty mają charakter jam osadniczych gospodar-
czych; można wyróżnić kilka palenisk.

Niewielkie rozmiary wyspy umożliwiają przebadanie całego stanowiska, 
co byłoby niezwykle ważne dla pełnego rozpoznania struktury zabudowy we-
wnętrznej oraz analizy chronologicznej ceramiki schyłku epoki brązu i wcze-
snej epoki żelaza.

Pozyskane zabytki i dokumentacja z badań są przechowywane w Instytucie 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Badania wykopaliskowe na stanowisku oraz powierzchniowe wokół jeziora 
Salęt będą kontynuowane w kolejnych sezonach. 

patrz: neolit

patrz: paleolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: neolit

Sztynwag, st. 4, gm. Grudziądz, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 31-44/28

Szynych, st. 13, gm. Grudziądz, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 31-44/28

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

Truskolasy, st. 8, gm. Wręczyca 
Wielka¸ woj. śląskie,  
AZP 85-45/5

Urzejowice, st. 8,  
gm. Przeworsk,  
woj. podkarpackie,  
AZP 104-80/10

Wapniarnia, st. 129,  
gm. Trzcianka, woj. wielkopolskie

Wieliczka-Rożnowa, st. 13, 
gm. loco, woj. małopolskie, 
AZP 104-57/13
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patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: neolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 osada – cykl łużycko – pomorsko – kloszowy (H C – Lat.)
osada kultury przeworskiej (fazy C1b – C2)•	
ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza (X/XI w)•	
ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza (XV w.)•	
ślad osadnictwa z okresu nowożytnego (XVII – XVIII/XIX w.)•	

Badania prowadzone od 14 sierpnia do 27 października przez mgr Agatę 
Byszewską-Levau (Instytut Antropologii i Archeologii Wyższej Szkoły Huma-
nistycznej im. A. Gieysztora). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploata-
cji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Łącznie przebadano 20 arów.

Topograficznie stanowisko znajduje się około 8 km na południowy wschód 
od Piątku w miejscowości Witów Parcele, w pasie planowanej autostrady A1. 
Oddalone jest o około 700 m na północ od niewielkiej rzeczki Maliny.

Poziom akumulacyjno-próchniczy (o miąższości około 20-30 cm) stano-
wiła gleba zblielicowana o barwie brązowo-ciemnoszarej, na podłożu piasków 
luźnych i gliniastych.

Istnienie na badanym obszarze sztucznego zbiornika wodnego i niewiel-
kich cieków w postaci rowów melioracyjnych w dużym stopniu przyczyniło się 
do zniszczenia obiektów archeologicznych oraz silnego rozdrobnienia materia-
łu ceramicznego.

Cykl łużycko-pomorsko-kloszowy. Na stanowisku w Witowie zadokumento-
wano tylko jeden obiekt z ceramiką z tego okresu. Była to jama o dwuwarstwowym 
układzie. Z wypełniska warstwy „b” pozyskano 51 fragmentów jednego naczynia, 
które udało się niemal w pełni zrekonstruować. Z części stropowej obiektu po-
chodzi co prawda 7 niewielkich fragmentów naczyń kultury przeworskiej, jednak 
należy je traktować jako zalegające na złożu wtórnym. W sumie znaleziono 141 
fragmentów ceramiki naczyniowej reprezentujących ten okres pradziejów: 51 
fragmentów pochodzi z jednego naczynia, a 90 z warstw pozaobiektowych. Wy-
różnienie granic pomiędzy poszczególnymi jednostkami kulturowymi, u schyłku 
okresu halsztackiego i w początkach okresu lateńskiego, jest niezmiernie trudne, 
postanowiono więc o łącznym rozpatrywaniu tych materiałów. 

Kultura przeworska – łącznie do tego okresu chronologicznego przypisano 
85 jam, 60 dołków posłupowych, 12 palenisk, ognisko, 3 budowle (naziemna 
i wziemna) oraz 4 skupiska kamieni – bruki (?). Obiekty nieruchome nie wy-
kazują wyraźnych koncentracji, pozostając rozproszone po całej powierzchni 
wykopu.

W sumie wydzielono 1697 fragmentów ceramiki naczyniowej związanej 
z ludnością kultury przeworskiej. Jak w przypadku większości osad, prezento-
wany materiał jest bardzo rozdrobniony i z reguły nie pozwala na zadowalającą 
rekonstrukcję form naczyń. Ponadto podczas badań znaleziono żelazny grot 
oszczepu i nożyce.

Po przeprowadzonej analizie materiału ruchomego okres użytkowania osa-
dy określono na fazy od C1b do C2.

Wczesne średniowiecze. Z omawianego okresu pochodzą jedynie 53 frag-
menty naczyń, które wystąpiły na poziomie akumulacyjno-próchniczym. Ich 
chronologię można zamknąć w przedziale X/XI-1. poł. XIV w.

Wierzchuca Nadbużna, 
st. 6, gm. Drohiczyn,  
woj. podlaskie, AZP 51-81/2

Wilkowice, st. 8, gm Żórawina, 
woj. dolnośląskie

Witów, st. 10, gm. Bielawy, 
woj. łódzkie

WITÓW PARCELE, st. 11-12, 
gm. Piątek, woj. łódzkie,  
AZP 61-52
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Późne średniowiecze. Z omawianym okresem zdecydowano się połączyć 4 
obiekty wziemne. Są to ognisko, jama z towarzyszącym śladem po słupie oraz 
jama. W stropowych partiach obiektu nr 1 znaleziono 15 fragmentów naczyń 
kultury przeworskiej. Był to materiał silnie rozdrobniony i zerodowany, dlatego 
uznano, iż dostał się on z warstwy. We wszystkich obiektach zalegała ceramika 
późnośredniowieczna.

Obiekty wystąpiły w północnej części przebadanego obszaru, nie tworząc 
skupisk i dających się zinterpretować układów.

Z okresu późnego średniowiecza (XV w.) pochodzi 120 fragmentów na-
czyń glinianych.

Okres nowożytny jest reprezentowany przez zbiór 454 fragmentów naczyń 
glinianych, 4 fragmenty kafli piecowych oraz 2 fragmenty podków, gwóźdź że-
lazny i fragment nieokreślonego przedmiotu żelaznego. Zabytki z tego okresu 
zalegały w warstwie pozaobiektowej lub, w przypadku ceramiki na złożu wtór-
nym, jako nieznaczna domieszka w obiektach innych kultur.

W przeważającej większości badany zbiór ceramiki stanowią fragmenty 
naczyń, których chronologię można odnieść jedynie ogólnie do XVIII/XIX w. 
Znalezione fragmenty kafli pochodzą z 2. poł. XVII w.

Pozyskane w trakcie badań materiały świadczą, iż obszar ten znajdował się 
na skraju lub w bezpośredniej bliskości funkcjonujących w pobliżu wsi. Rozkład 
przestrzenny i liczba zabytków ruchomych jest głównie wynikiem naturalnego 
zaśmiecenia pól i rolniczego użytkowania tego terenu.

Badania nie będą kontynuowane.

•	 osada kultury pomorskiej
ślady osadnictwa z okresu średniowiecza (XII w. - XII/XIII w.)•	
ślady osadnictwa nowożytnego (XVIII w. - XVIII/XIX w.)•	

Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku na trasie autostrady A1, 
prowadzone przez mgr. Adama Ostasza (autor sprawozdania, Muzeum Arche-
ologiczne w Gdańsku) od 20 maja do 15 września 2000 r. Finansowane przez 
Agencję Budowy i Eksploracji Autostrad Oddział w Toruniu. Pierwszy sezon 
badań.

Stanowisko zlokalizowane na 1 km autostrady A1 Gdańsk-Toruń, około 
400 m na południowy zachód od skrzyżowania Obwodowej Trójmiasta z drogą 
nr 226 Pruszcz Gdański-Nowa Karczma. Stanowisko leży na wschodnim łagod-
nie opadającym stoku niewielkiego wzniesienia. Przez jego środek przebiegają 
droga asfaltowa i przylegająca do niej struga wodna.

W trakcie prac wykopaliskowych odkryto 407 obiektów archeologicznych 
związanych z kulturą pomorską (314 obiektów), średniowieczem (10 obiektów), 
okresem nowożytnym (30 obiektów). Przynależności 53 obiektów nie udało się 
określić.

Całkowita przebadana powierzchnia stanowiska wynosi 2,60 ha.
Ślady osadnictwa ludności kultury pomorskiej zajmowały obszar o po-

wierzchni około 1,60 ha i grupowały się w trzech skupiskach. Pierwsze znajdo-
wało się po wschodniej stronie drogi. Odkryto tam palenisko i 9 jam o nieokre-
ślonej funkcji. Należy założyć, że te nieliczne obiekty stanowią granicę działal-
ności w omawianym okresie. Druga grupa obiektów była ulokowana w zachod-
niej części stanowiska, na wypłaszczonej kulminacji wzniesienia opadającego 
na wschód skłonu. Odkryto tu rozległą warstwę kulturową, w której obrębie 
znajdowała się większość obiektów osadniczych. Bezpośrednio wzdłuż grani-
cy zalegania warstwy były ulokowane wyspowo (od kilku do kilkunastu) dalsze 
obiekty kultury pomorskiej. Trzecią grupę obiektów o największym natężeniu 
występowania odkryto w północnej części osady. W tej części zarejestrowano 
największą liczbę obiektów produkcyjnych oraz obiektów o charakterze zaso-
bowym, przy jednoczesnym braku wyraźnych śladów domostw.

WOJANOWO, st. 5, 
 gm. Pruszcz Gdański,  
woj. pomorskie, AZP 14-43/2

W
C

Z
E

S
N

A
 E

P
O

K
A

 Ż
E

LA
Z

A



128

Ślady osadnictwa z okresu średniowiecza (XII-XII/XIII w.) zajmowały ob-
szar o powierzchni zaledwie 4 arów i były zgrupowane w zwartym skupisku. 
Obiekty wczesnośredniowieczne odkryto wzdłuż północno-zachodniego brze-
gu cieku wodnego, na południowym krańcu stanowiska.

Ślady osadnictwa nowożytnego (XVIII-XVIII/XIX w.) zajmowały obszar 
o powierzchni około 30 arów i były zgrupowane w zwartym skupisku, tworząc 
zaplecze mieszkalno-gospodarcze jednej zagrody. Obiekty odkryto w północ-
nym krańcu stanowiska, wzdłuż zachodniej linii rozgraniczenia autostrady. 
Częściowo zagroda nowożytna pokrywa się ze śladami trzeciego zgrupowania 
osadnictwa kultury pomorskiej, zapewne niszcząc część starszych obiektów.

Wyniki badań na omówionym stanowisku są zawarte w obszernym opraco-
waniu znajdującym się w archiwum Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

Badania archeologiczne zostały zakończone.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (wczesna epoka żelaza)
Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone przez ekspedy-

cje Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Szósty sezon badań.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych 

w Polsce Północno-Wschodniej i na zachodniej Białorusi w latach 2000-2001”, 
Białystok 2002, s. 190-194.

•	 osada kultury łużyckiej (schyłkowy okres halsztacki – początek okresu 
lateńskiego)
osada kultury przeworskiej (fazy C2-D okresu późnorzymskiego)•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza (VII-IX w.)•	
osada z okresu późnego średniowiecza i nowożytności•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 1 czerwca do 12 
października przez Fundację Badań Archeologicznych im. prof. Konrada Jaż-
dżewskiego w Łodzi. Pracami terenowymi z ramienia fundacji kierował mgr 
Waldemar Siciński (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Prze-
badano obszar 230 arów.

Wyniki badań opublikowano w „Raporcie 2000” s. 98-108.

patrz: neolit

patrz: neolit

patrz: mezolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

Wrząca, st. 2, gm. Trzcianka, 
woj. wielkopolskie,  
AZP 38-24/79

Wyrazów, st. 1,  
gm. Blachownia, woj. śląskie, 
AZP 87-47/2

WYSZEMBORK, st. 2,  
gm. Mrągowo, woj. warmińsko-
mazurskie

WYTRZYSZCZKI, st. 3,  
gm. Parzęczew, woj. łódzkie

Zakrzewska Osada, st. 1,  
gm. Więcbork, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 32-32/46

Zakrzów, st. 4, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, AZP 93-39/76

Zakrzów, st. 6, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, 93-39/76

Zakrzów, st. 40, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, AZP 93-38/43
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•	 ślad osadnictwa z górnego paleolitu (krąg oryniacki?)
ślad osadnictwa kultury świderskiej ze schyłkowego paleolitu•	
ślady osadnictwa mezolitycznego•	
ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury łużyckiej (okres halsztacki)•	
osada z okresu lateńskiego•	
osada z okresu rzymskiego•	
osada z okresu wczesnośredniowiecznego i średniowiecznego•	

Badania wykopaliskowe prowadzone przez mgr. Artura Stanisławskiego 
i mgr. Tymona Wojnickiego (Zakład Badań Ratowniczych, Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN, Oddział we Wrocławiu). Finansowane przez inwestora.

Stanowisko było zagrożone budową autostrady A4. W 2000 r. przebadano 
150 arów, odkrywając 300 obiektów różnej funkcji datowanych jw.

Znaleziono ponad 100 000 fragmentów ceramiki naczyniowej pradziejowej 
i średniowiecznej oraz ponad 10 000 zabytków krzemiennych, kamiennych, brą-
zowych, kościanych i innych.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Gór-
nym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, s. 466.

•	 cmentarzysko szkieletowe późnoneolityczne wiązane z kulturą cera-
miki sznurowej (późny neolit)
osadnictwo późnoneolityczne i wczesnobrązowe o synkretycznym •	
charakterze
osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (wczesna epoka żelaza)•	
ślady pobytu ludności od końca XIX po czasy współczesne•	

Badania prowadzili dr Adam Waluś i mgr Dariusz Manasterski (Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownia Terenowych Badań Ar-
cheologicznych). Prace prowadzone od 1997 r., finansowane przez Instytut Ar-
cheologii Uniwersytetu Warszawskiego. W sezonach 1997-1998 miały charak-
ter sondażowy, a od 1999 r. – szerokopłaszczyznowy.

Stanowisko znajduje się około 12 km na wschód od Olsztynka na niewiel-
kim cyplu Jez. Łańskiego. Ogółem rozpoznano wykopaliskowo obszar 15 arów, 
co stanowi około 10% całego stanowiska. W trakcie prac odkryto warstwę kul-
turową oraz ponad 400 obiektów o charakterze sepulkralnym i osadniczym ze 
schyłku neolitu, wczesnego brązu, wczesnego żelaza oraz nowożytności. Po-
zyskano kilka tysięcy ułamków ceramiki naczyniowej z kilkuset naczyń oraz 
liczne artefakty krzemienne, kamienne, kościane, rogowe i bursztynowe. Do 
najbardziej interesujących obiektów należy 5 pochówków szkieletowych z póź-
nego neolitu (w tym jeden z unikatowymi ozdobami bursztynowymi) oraz po-
zostałości osadnictwa datowanego na schyłek neolitu i wczesny brąz. Z tego 
czasu pochodzą m.in. naczynia o stylistyce, morfologii i technologii łączącej 
cechy paraneolityczne, późnoneolityczne oraz wczesnobrązowe (tj. grupy Linin 
KN, KAK, KCSZ, KM, PDZ/KI oraz KT).

Kolejna faza osadnicza jest datowana na wczesne żelazo. Z tego też okresu 
pochodzi 90% odkrytych obiektów oraz warstwy kulturowej. W trakcie tej fazy 
doszło w dużej mierze do zniszczenia wcześniejszego układu warstw, a także 
naruszenia i zniszczenia wielu wcześniejszych obiektów (w tym większości po-
chówków). Ostatnim etapem użytkowania stanowiska jest okres od XIX w. do 
dzisiaj. W XIX i l. poł. XX w na cyplu był prowadzony sezonowy wypas bydła. 
W trakcie prac nie stwierdzono orania ziemi, co w znacznym stopniu przyczy-
niło się do stosunkowo dobrego zachowania warstw i obiektów wczesnożela-
znych i nie pogłębiło procesu destrukcji tych starszych.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych 
w Polsce i na zachodniej Białorusi w latach 2000-2001”, Białystok 2002, s. 63-
74.

ZAKRZÓW, st. 41, gm. Gogolin,  
woj. opolskie, AZP 93-38/44

ZĄBIE, st. X gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie, 
AZP 28-61/15
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Prace na stanowisku będą kontynuowane w następnych latach.
patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: paleolit

•	 osada wielokulturowa z wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza
Ratownicze badania archeologiczne, prowadzone od 29 września do 25 

października pod kierunkiem mgr. Mirosława Fudzińskiego (Muzeum Arche-
ologiczne w Gdańsku). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Au-
tostrad w Warszawie. Pierwszy sezon badań.

Stanowisko jest położone wzdłuż wschodniej krawędzi pradoliny Kłoda-
wy, na wysokości 2,60-2,70 km pasa autostrady, osłonięte od strony wschod-
niej pasem wyniesień przewyższających powierzchnię stanowiska o 15-20 m. 
W kierunku zachodnim teren opada w stronę terasy nadzalewowej Kłodawy. 
Jest to obszar do tej pory niewykorzystywany rolniczo. Porasta ją wyłącznie ty-
powa roślinność bagienna oraz krzewy. Większa część (około 250 m) długiego, 
bo liczącego 410 m, stanowiska opada w kierunku północnym, pozostała część 
w kierunku południowym, gdzie na końcu stanowiska znajduje się niewielkie 
zagłębie, miejsce po nieistniejącym już oczku wodnym. Pod względem geolo-
gicznym są to ciężkie gliny zwałowe, tylko miejscami zwałowo-piaszczyste.

Zbadano obszar liczący 193,50 ara znajdujący się na krawędzi omawianej 
pradoliny. Pozostała część stanowiska, znajdująca się na zboczu, jeszcze w pasie 
autostrady nie mogła zostać zbadana z powodu znacznego zalesienia oraz du-
żego kąta spadku terenu, który uniemożliwił pracę sprzętu zmechanizowanego. 
Na przebadanej powierzchni odkryto 205 obiektów o charakterze osadniczym: 
półziemianek, palenisk i jam. Znajdowały się w nich fragmenty ceramiki, ko-
ści, polepa oraz węgiel drzewny. Pod względem położenia grupowały się one 
w skupiska przedzielone obszarami wolnymi od artefaktów archeologicznych 
lub z obiektami położonymi pojedynczo.

Pod względem chronologicznym (na obecnym etapie opracowania) 65 
obiektów określono na wczesną epokę żelaza, 68 na wczesne średniowiecze 
oraz wydzielono 72 obiekty, których chronologii nie ustalono. Były to obiekty, 
w których nie wystąpił żaden materiał datujący. Skupiska obiektów w większo-
ści można zaliczyć do jednej grupy chronologicznej, choć między nimi znajdują 
się obiekty niesklasyfikowane.

Obiekty wczesnośredniowieczne, wśród których znajdowały się poza pa-
leniskami i jamami również półziemianki, zalegały na powierzchni stanowiska 
w dwóch grupach, po obu skłonach zbocza. W obrębie tych skupisk występowa-
ła warstwa kulturowa o dużej miąższości z licznym materiałem ceramicznym. 

Dokumentacja i materiały znajdują się w zbiorach Muzeum Archeologicz-
nego w Gdańsku.

Badania będą kontynuowane.

Zbrojewsko, st. 3, gm. Lipie, 
woj. śląskie, AZP 83-5/59

Zrębice, Jaskinia Komarowa, 
st. 5, gm. Olsztyn, woj. śląskie, 
AZP 88-50/41

ŻUKCZYN, st. 15,  
gm. Pruszcz Gdański,  
woj. pomorskie, AZP 14-43/4
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Młodszy okres przedrzymski 
– okres wpływów rzymskich

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 osada z okresu rzymskiego
ślady osadnictwa z wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne (nadzór), przeprowadzone od 28 stycz-
nia do 12 lutego przez mgr. Jerzego Okońskiego (autor sprawozdania), mgr Bar-
barę Szpunar i mgr. Andrzeja Szpunara (Stowarzyszenie Naukowe Archeolo-
gów Polskich, Oddział w Rzeszowie). Finansowane przez inwestora i Starostwo 
Powiatowe w Bochni. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 32 arów.

Nadzorem objęto strefę poza zasięgiem stanowiska wyznaczonym na pod-
stawie powierzchniowej inwentaryzacji. Stwierdzono istnienie rozproszonych 
obiektów, wśród których obok 2 jam z okresu wczesnorzymskiego i wczesnego 
średniowiecza wystąpiły 2 budynki zawierające bogaty inwentarz kultury prze-
worskiej.

Obiekt nr 1 posiadał kształt czworokąta o maksymalnych wymiarach: 4,60 
x 3, 10 m i wypełnisko w postaci próchnicy ze spalenizną i przepalonymi kamie-
niami w części centralnej. Obiekt miał nieckowate dno zagłębione do 30 cm.

Odsłonięto trzy jamy posłupowe. Strop obiektu nr 2 odsłonięto na pozio-
mie 40 cm od powierzchni. Posiadał czworokątny rzut z łagodnie zaokrąglony-
mi narożnikami i był zorientowany dłuższą osią w kierunku wschód-zachód. 
Wymiary maksymalne 4,70 x 3,80 m. Treść wypełniska stanowiła zgliniona 
próchnica, jego miąższość maksymalnie sięgała kilkunastu centymetrów, a tyl-
ko w części centralnej przekraczała 20 cm. W tej też części wypełniska stwier-
dzono koncentrację występowania drobnych, przepalonych kamieni. W tym 
rejonie obiektu znajdowało się najprawdopodobniej palenisko.

Z obiektów pochodzi bogaty inwentarz ceramiki kultury przeworskiej 
z młodszej fazy okresu wczesnorzymskiego (144 brzegi, 1037 brzuśców i 67 
den, m.in. zrekonstruowane naczynie zasobowe i fragmenty „jeżowatego”).

Zwraca uwagę współwystępowanie w poziomach użytkowych obiektów 
z tradycyjną ceramiką przeworską formowaną na kole ceramiki o miękkich, 
ścieralnych powierzchniach, stanowiącej charakterystyczną ceramikę produk-
cyjnego ośrodka na prawobrzeżu dolnej Raby. W obiekcie nr l odkryto również 
2 przęśliki i ażurową sześcienną kostkę.

Dokumentacja i materiały znajdują się w Muzeum im. St. Fischera w Bochni.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach 

Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. XXI, s. 249-269
Badania nie będą kontynuowane.

•	 ślad osadniczy z okresu wpływów rzymskich
ślad osadniczy w okresu średniowiecza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 17 do 
29 sierpnia, przez mgr. Witolda Migala (Stowarzyszenie Naukowe Archeolo-
gów Polskich Oddział w Warszawie). Finansowane przez inwestora. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 240 m².

Ratownicze badania były podyktowane pracami związanymi z budową ruro-
ciągu, którego trasa koliduje ze stanowiskiem. Na trasie kolizji wytyczono 3 wykopy 
o wymiarach 10 x 8 m układające się w pas usytuowany na linii północ-południe.

Bachórz, st. 16, gm. Dynów, 
woj. podkarpackie, AZP 107-
79/16

BESSÓW, st. 3, gm. Bochnia, 
woj. małopolskie, AZP 102-
62/10

BIELICE, st. 1, gm. loco, 
woj. łódzkie, AZP 56-48/3
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Poniżej humusu (piaszczysta ziemia orna o grubości 25-40 cm) zalegał calec 
w postaci żółtego gliniastego piasku z dużą liczbą kamieni. Na poziomie stropu cal-
ca odsłonięto 33 obiekty.

Większą część stanowiły dołki posłupowe o wypełnisku w postaci ciemnosza-
rego lub brunatnoszarego piasku, niekiedy z dużą ilością polepy. Są to prawdopo-
dobnie pozostałości konstrukcji naziemnych o charakterze mieszkalnym. Odsło-
nięto także 3 obiekty będące pozostałościami po paleniskach. W spągu humusu 
oraz w wypełniskach obiektów znaleziono kilkadziesiąt fragmentów ceramiki sta-
rożytnej, fragmenty kości oraz fragmenty nieokreślonych narzędzi żelaznych i wę-
gle drzewne.

Stanowisko jest w poważnym stopniu zniszczone przez erozję i uprawę roli.
Dokumentacja i materiały są przechowywane w Państwowym Muzeum Ar-

cheologicznym w Warszawie.
Badania nie będą kontynuowane.

•	 osada z okresu wpływów rzymskich
Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone od 17 do 29 sierp-

nia przez mgr. Wiolda Migala (autor sprawozdania, Stowarzyszenie Naukowe 
Archeologów Polskich, Oddział w Warszawie). Finansowane przez PKN Orlen 
SA. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 5,84 ara.

Celem badań wykopaliskowych w 2000 r. było rozpoznanie wykopaliskowe 
stanowiska w obrębie przebiegu planowanej inwestycji i zabezpieczenie sub-
stancji zabytkowej pochodzącej z tego obszaru.

W trakcie badań odkryto ślady osadnictwa związane z kulturą przewor-
ską. Na stanowisku nie stwierdzono warstwy kulturowej, materiał występował 
w spągu warstwy ornej lub w odkrytych obiektach.

W sumie odkryto 20 obiektów – prawdopodobnie pozostałości po dołach po-
słupowych tworzących naziemną konstrukcję halową o charakterze mieszkal-
nym. Ze spągu humusu pochodzi kilkanaście fragmentów ceramiki, fragmenty 
przedmiotów żelaznych i mocno skorodowany fragment fibuli żelaznej. Wypeł-
niska obiektów w większości składały się z wypalonej polepy, w której odkryto 
kilkadziesiąt fragmentów ceramiki, żelazne narzędzie i szklany paciorek.

Badania wykopaliskowe nie pozwoliły na pełne rozpoznanie stanowiska, pro-
wadzono je wyłącznie na terenie zagrożonym zniszczeniem. Niestety rozpozna-
nie budowli ograniczyło się do terenu zagrożonego inwestycją, niemniej samo 
stanowisko nawiązujące do odkryć z Wólki Łasieckiej ma chyba dużą wartość 
poznawczą. Wydaje się wskazane jego monitorowanie.

Badania nie będą kontynuowane.

•	 osada – wczesny okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich
ślady osadnictwa z wczesnego średniowiecza•	
ślady osadnictwa z okresu nowożytnego•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone od 18 do 23 
sierpnia przez mgr. Wiolda Migala (autor sprawozdania, Stowarzyszenie Na-
ukowe Archeologów Polskich, Oddział w Warszawie). Finansowane przez PKN 
Orlen SA. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 20,8 ara.

Celem badań wykopaliskowych w 2000 r. było rozpoznanie wykopalisko-
we stanowiska w obrębie przebiegu planowanej inwestycji oraz zabezpieczenie 
substancji zabytkowej pochodzącej z tego obszaru.

W trakcie badań odkryto ślady osadnictwa z okresu wczesnego średnio-
wiecza. Nie odkryto warstwy kulturowej, a także obiektów archeologicznych. 
Jedyne zabytki ruchome to kilka wczesnośredniowiecznych i kilkanaście nowo-
żytnych fragmentów ceramiki. Prawdopodobnie centrum stanowiska znajduje 
się na północ od zaplanowanych wykopów, a jego zasięg został określony na 
podstawie znalezisk powierzchniowych ceramiki, co nie pokrywało się z odkry-

BIELICE, st. 2, gm. loco,  
woj. łódzkie, AZP 56-48/4

BIELICE, st. 3, gm. loco, 
woj. łódzkie, AZP 56-48/5
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tymi realiami archeologicznymi (np. obecność na powierzchni ceramiki z okre-
su wpływów rzymskich, co nie potwierdziło się w wykopach).

Badania nie będą kontynuowane. Mimo w sumie negatywnych rezulta-
tów badań, wydaje się wskazane monitorowanie tego stanowiska w przyszłości 
w przypadku kolejnych inwestycji liniowych. 

patrz: neolit

patrz wczesne średniowiecze

patrz: neolit

patrz środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej•	
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (epoka brązu)•	
osada kultury przeworskiej (faza B2/C1 ?)•	
ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza•	
ślady osadnictwa okresu nowożytnego (XIX/XX w.)•	

Wykopaliskowe badania prowadzone od 17 kwietnia do 16 maja przez mgr 
Beatę Jurkiewicz (Instytut Antropologii i Archeologii Wyższej Szkoły Humani-
stycznej im. A. Gieysztora). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji 
Autostrad). Pierwszy sezon badań. Całkowita powierzchnia odsłonięta podczas 
badań wykopaliskowych wyniosła 59 arów.

Stanowisko jest położone na glebie piaszczystej, nad niewielkim ciekiem 
– Ciosenką, dopływem Dzierżązny, tworzącym w tym miejscu niewielkie rozle-
wisko. Znajduje się w pasie planowanej autostrady A2.

Kultura pucharów lejkowatych. W materiale ceramicznym wyodrębniono 
zaledwie 2 fragmenty, które przypisano do pozostałości społeczności kultury 
pucharów lejkowatych. Są to drobne fragmenty brzuśca znalezione w stropie 
obiektu nr 31 (zinterpretowanego jako ognisko), z czego można wnioskować, 
że dostały się tam przypadkowo z warstwy, szczególnie że wypełnisko obiektu 
zawierało również ceramikę kultury przeworskiej.

Kultura trzciniecka. Podczas badań wykopaliskowych pozyskano 150 frag-
mentów ceramiki kultury trzcinieckiej, co stanowi 11,67% całości zbioru cera-
miki ze stanowiska.

Analizowany materiał ceramiczny można zaliczyć do grupy łubieńskiej kul-
tury trzcinieckiej na podstawie zachowanych charakterystycznych dla niej form 
naczyń.

Ułamki naczyń kultury trzcinieckiej w zdecydowanej większości wystąpiły 
luzem w warstwie (81%) i tylko nieznaczna ich część w obiektach (19%). Cera-

Bocień, st. 5, gm. Chełmża, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 35-45/168

Bokinka Królewska, st. 8, 
gm. Tuczna, woj. lubelskie, 
AZP 63-88/45

Bolechowice, st. 11, 
gm. Zabierzów, woj. małopolskie, 
AZP 101-55/21

Chrząstów Folwarczny, st. 1, 
gm. Rzęczew, woj. łódzkie

Cichmiana, st. 2, gm. Dąbie, 
woj. wielkopolskie

Cichmiana, st. 8, gm. Dąbie, 
woj. wielkopolskie

CIOSNY FOLWARK, st. 2, 
gm. Zgierz, woj. łódzkie,  
AZP 63-51
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mika trzciniecka z obiektów występuje tam w większości jako domieszka do 
ceramiki kultury przeworskiej (obiekt nr 15, 16, 25, 30 – 32) lub w obiekcie 
z okresu nowożytnego (obiekt nr 24). Również znalezione na arze nr 22 odłupek 
łuszczniowy i fragment wióra należy wiązać z kulturą trzciniecką. Na stanowi-
sku wystąpiły tylko 2 „czyste” obiekty trzcinieckie (obiekt nr 12 i nr 13) zinter-
pretowane jako jamy.

Fragmenty naczyń pozyskane z warstwy koncentrują się wyraźnie w połu-
dniowo-zachodniej części stanowiska, gdzie wystąpiły również 2 wspomniane 
jamy. Brak ceramiki trzcinieckiej w obiektach niewielka w porównaniu z cera-
miką przeworską ilość fragmentów sprawia, iż na badanym stanowisku zareje-
strowano jedynie relikty krótkotrwałego epizodu osadniczego.

Kultura łużycka. W badanym zbiorze ceramiki wyróżniono 12 fragmentów, 
które zaklasyfikowano jako ułamki naczyń kultury łużyckiej. Są to fragmenty 
średniościenne, przeważnie o barwie brązowej lub ceglastej, fakturze gładkiej 
i domieszce średnioziarnistej. Większość materiału łużyckiego pochodząca 
z warstwy (ary nr 17, 22, 84) jest bardzo rozproszona i nie tworzy skupisk. Ge-
neralnie chronologię tych znalezisk można odnieść do epoki brązu.

Kultura przeworska. W czasie badań wykopaliskowych wydobyto 1024 
(79,77% całości zbioru) fragmentów naczyń ceramicznych kultury przewor-
skiej, w tym 970 fragmentów naczyń lepionych ręcznie, 51 ułamków ceramiki 
wykonanej na kole i 3 fragmenty nieokreślone. Ze względu na znaczne roz-
drobnienie materiału ustalenie typologii naczyń występujących na stanowisku 
jest niezwykle trudne i może być obarczone dużym błędem. Materiał uzyskany 
w trakcie badań nie ma też charakterystycznych form datujących, co wpływa 
na brak możliwości dokładnego wydatowania ceramiki w obrębie kultury prze-
worskiej. Jedyne zachowane w całości naczynie to płytka misa o zaokrąglonym 
dnie, wyraźnym załomie i wyodrębnionym wylewie. Tego rodzaju naczynia po-
jawiają się już w fazie B1, lecz opisana misa odpowiada typowi charakterystycz-
nemu dopiero dla fazy B2.

Ceramika wykonana na kole, która wystąpiła na omawianym stanowisku, 
również nie daje możliwości dokładniejszej chronologicznej klasyfikacji mate-
riału. Jedynym wyznacznikiem może być więc samo pojawienie się tego rodzaju 
ceramiki w Polsce Środkowej, co nastąpiło w fazie B2/C1. Ze względu na brak 
innych (poza ceramiką) zabytków datujących stanowisko Ciosny Folwark moż-
na wstępnie datować na fazę przejściową B2/C1, choć nie można wykluczyć 
szerszych ram chronologicznych dla tej osady.

Charakter i rozmieszczenie nieruchomych obiektów kulturowych, takich 
jak jamy i nietworzące układów doły posłupowe, oraz produkcyjnych (dwa pa-
leniska i piec) może sugerować, iż mamy do czynienia z częścią peryferyjną 
osady, której zasadniczy obszar znajduje się prawdopodobnie na południe od 
linii planowanej autostrady.

Wczesne średniowiecze. Na stanowisku 72 wydzielono tylko 3 fragmenty 
ceramiki średniowiecznej, z czego 1 fragment pochodzi z obiektu nr 10 – jamy. 
W obiekcie tym nie występuje ceramika innych kultur. Ułamki średniowieczne 
są znacznie zniszczone, rozdrobnione i niecharakterystyczne.

Okres nowożytny. Materiały nowożytne stanowią 7,32% całości zbioru ce-
ramiki na stanowisku i można datować je na XIX/XX w. Większość z nich po-
chodzi z nowożytnego obiektu (nr 24), w którym zachowały się też fragmenty 
nieokreślonej konstrukcji drewnianej.

Badania nie będą kontynuowane.

•	 ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (epoka brązu)•	
osada kultury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich)•	
ślady osadnictwa okresu nowożytnego (XIX/XX w.)•	

CIOSNY FOLWARK, st. 3, 
gm. Zgierz, woj. łódzkie,  
AZP 63-51
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Badania wykopaliskowe, prowadzone od 27 kwietnia do 29 maja przez mgr 
Magdalenę Fedorczyk (Instytut Antropologii i Archeologii Wyższej Szkoły Hu-
manistycznej im. A. Gieysztora). Finansowane przez Agencję Budowy i Eks-
ploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Całkowita powierzchnia odsłonięta 
podczas badań wykopaliskowych wyniosła 62 ary.

Stanowisko położone na glebie piaszczystej, około 250 m na południe od 
zabudowań miejscowości Ciosny Folwark i oddalone o około 200 m od rzeczki 
Ciosenki, będącej dopływem Dzierżązny, tworzącej w tym miejscu niewielkie 
rozlewisko. Znajduje się w pasie planowanej autostrady A2.

Kultura trzciniecka. Na stanowisku nr 73 pozyskano 16 fragmentów naczyń 
ceramicznych kultury trzcinieckiej, co stanowi 10% całego zbioru. Materiał wy-
stąpił głównie w warstwie pozaobiektowej i jedynie 2 obiekty (nr 44 – jama i nr 
58 – ognisko) zawierały w wypełniskach ceramikę omawianej kultury. Obiek-
ty wystąpiły w dużej odległości od siebie: ob. nr 58 w południowo-zachodniej, 
a ob. nr 44 w północnej części wykopu.

Omawiane ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej należy wiązać z położo-
nym zaledwie około 50 m na zachód stanowiskiem nr 2 (A2-72), gdzie odkryto 
o wiele lepiej zachowane pozostałości osady, oraz traktować je jako wschodni 
skraj tejże osady.

Kultura łużycka. Ceramikę naczyniową kultury łużyckiej reprezentują 23 
fragmenty brzuśców (16% zbioru). Materiał ceramiczny wystąpił w warstwie 
pozaobiektowej oraz w 2 obiektach (nr 53 i nr 76). Oba obiekty zinterpretowane 
jako jamy znajdują się w południowo-wschodniej części wykopu.

Ze względu na brak fragmentów ornamentowanych oraz posiadających 
istotne cechy morfologiczne chronologię znalezisk oparto na cechach techno-
logicznych i występowaniu niewielkiej ilości ceramiki „łużyckiej” na sąsiednim 
stanowisku nr 2 (A2 72), datując analizowany podzbiór na epokę brązu.

Kultura przeworska. Materiały archeologiczne z tego okresu reprezentują 
93 fragmenty naczyń ceramicznych (64% zbioru). Większość z nich wystąpi-
ła luzem w warstwie pozaobiektowej, a jedynie 7 fragmentów pozyskano z 5 
obiektów (nr 7 – jama, 44 – jama, 57 – jama, 62 – jama, 87 – dół posłupowy). 
W obiekcie nr 44 jeden ułamek ceramiki znaleziono na złożu wtórnym.

Ze względu na znaczną przewagę materiału ceramicznego kultury prze-
worskiej oraz analogicznej jej dominacji na sąsiednim stanowisku można uznać 
z dużym prawdopodobieństwem, że zdecydowaną część obiektów pozbawio-
nych ceramiki należy łączyć z kulturą przeworską. Koncentracja materiału 
ceramicznego objęła północną część wykopu, natomiast obiekty wyraźnie wy-
stąpiły wzdłuż jego południowej granicy. Rozbieżność taka mogła zostać spo-
wodowana częściowym spływem materiału spowodowanym ukształtowaniem 
terenu oraz dużym stopniem zniszczenia stanowiska przez współczesną dzia-
łalność rolniczą.

Większość wziemnych obiektów kulturowych stanowią jamy, których 
funkcję trudno ustalić (70 obiektów), następnie ogniska (12 obiektów), których 
pewną koncentrację zaobserwowano na arach nr B40 i B50, doły posłupowe 
(10 obiektów), z których w skupisku wystąpiły ob. nr  77, 78, 81, 85, 86, 87, 
88 koncentrując się w południowo-wschodniej części wykopu. Niestety brak 
możliwości poszerzenia przestrzeni badawczej w kierunku południowym unie-
możliwił pełną interpretację omawianych śladów po słupach oraz uchwycenie 
południowej granicy osady.

Fragmenty ręcznie lepionych naczyń ceramicznych stanowiły zdecydowaną 
większość. W czasie badań pozyskano tylko jeden fragment naczynia toczonego.

Wystąpienie na stanowisku ceramiki toczonej na kole oraz fragmentów 
ceramiki ręcznie lepionej o czarnych wyświecanych powierzchniach zdaje się 
wskazywać na umieszczenie materiału raczej w późnym okresie rzymskim. 
Niestety brak możliwości dokładnego określenia cech morfologicznych na-
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czyń nie pozwala na ulokowanie analizowanego podzbioru w węższych ramach 
chronologicznych.

Okres nowożytny. Na omawianym stanowisku pozyskano 6 fragmentów 
naczyń nowożytnych z końca XIX i początku XX w. Ułamki brzuśców wystąpi-
ły jedynie luzem w warstwie pozaobiektowej i należy je prawdopodobnie łączyć 
z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego, którego pozostałości odkryto na 
sąsiednim stanowisku.

Badania nie będą kontynuowane.

•	 ślad osadniczy z wczesnej epoki brązu
ślad osadniczy kultury łużyckiej•	
osada kultury przeworskiej•	
osada z fazy D wczesnego średniowiecza•	
ślad osadniczy z okresu późnego średniowiecza i nowożytności•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 12 czerwca do 
3 sierpnia pod kierunkiem Andrzeja Michałowskiego (Fundacja Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) w związku z planowaną budową autostra-
dy A2. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy 
sezon badań.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Wielkopolskich Sprawozdaniach 
Archeologicznych”, t. 6, 2003, s. 277-285.

Badania będą kontynuowane.

•	 ślady osadnictwa ludności kultury pucharów lejkowatych
ślady osadnictwa ludności związanej z horyzontem trzcinieckim•	
osada ludności kultury pomorskiej ze starszego okresu przedrzymskie-•	
go
ślad osadnictwa ludności kultury pomorskiej•	
osada ludności jastorfskiej•	
osada ludności kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzym-•	
skiego i późnego okresu wpływów rzymskich
osada z fazy C—D wczesnego średniowiecza•	

Badania prowadził mgr Daniel Żychliński (autor sprawozdania, Ośrodek 
Naukowo-Konserwatorski PKZ sp. z o.o., Poznań) przy współpracy mgr Justyny 
Żychlińskiej wraz ze studentami: Moniką Wołoszyńską, Katarzyną Majek oraz 
Łukaszem Majcherem. Prace finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji 
Autostrad w Warszawie.

Badania podjęto w związku z planowaną budową autostrady A2, której 
przebieg kolidował z obszarem stanowiska.

Wieś Daniszew leży we wschodniej Wielkopolsce, w kolanie Warty. Stano-
wisko jest zlokalizowane na południowo-wschodnim krańcu wsi, około 350 m 
na południe od rzeki Kiełbaski, lewego dopływu Warty. Ponadto jest ono prze-
cięte na pół drogą asfaltową biegnącą z Koła do Daniszewa. Samo stanowisko 
jest posadowione na dnie doliny, na lekkim wyniesieniu, które ze wszystkich 
stron otaczają tereny podmokłe, często zalewane w momentach przyboru po-
bliskiego cieku.

Zbadano obszar 34 400 m², na którym odsłonięto 1741 obiektów nieru-
chomych. Większość z nich była związana z osadnictwem ludności kultury 
przeworskiej z faz A2-A3 młodszego okresu przedrzymskiego. Następne pod 
względem liczności występowania były pozostałości z okresu wczesnego śre-
dniowiecza, kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich, kul-
tury jastorfskiej i pomorskiej. Zarejestrowano również ślady ludności neolitycz-
nej kultury pucharów lejkowatych i wczesnobrązowej związanej z horyzontem 
trzcinieckim. Dzięki wysokiemu poziomowi wód gruntowych dobrze zacho-
wały się drewniane elementy konstrukcyjne. Na stanowisku odsłonięto kilka-

DANISZEW, st. 19,  
gm. Kościelec,  
woj. wielkopolskie,  
AZP 58-43/78

DANISZEW, st. 21, gm. loco, 
woj. wielkopolskie,  
AZP 58-44/90
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set jam, dołków posłupowych, kilka studni, pojedynczy piec oraz pojedynczy 
pochówek konia.

Ogółem pozyskano 5917 fragmentów ceramiki, kilkadziesiąt brył polepy 
oraz liczne kości zwierzęce. Zdecydowanie dominował materiał kultury prze-
worskiej z młodszego okresu przedrzymskiego, Z ceramiki niezwiązanej z lud-
nością przeworską natrafiono na dużych rozmiarów fragment „klosza” kultury 
pomorskiej i zdobione fragmenty naczyń wczesnobrązowych. Ponadto znale-
ziono osełki piaskowcowe, przęśliki i siekiery krzemienne. Metale są reprezen-
towane tylko przez dobrze zachowany nóż żelazny oraz okucie wiadra.

Badania zakończono.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: neolit

•	 osada kultury łużyckiej
osada kultury przeworskiej•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone na trasie planowanej 
autostrady A-2, przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu. Finanso-
wane przez Agencję ds. Budowy i Eksploatacji Autostrad. Drugi sezon badań. 

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2001-2002”, s. 143-144.

patrz: neolit

patrz: neolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: neolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 osada kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich
ślad osadniczy z okresu późnego średniowiecza (XIV-XV w.)•	
ślad osadniczy z okresu nowożytnego (XVI-XVIII w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 11 do 26 paź-
dziernika przez mgr. Witolda Migala (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów 
Polskich, Oddział w Warszawie). Finansowane przez Polski Koncern Naftowy 
Orlen SA. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 944 m².

Ratowniczy charakter badań był podyktowany pracami związanymi z bu-
dową rurociągu paliwowego, którego trasa koliduje ze stanowiskiem.

Daniszew, st. 23, gm. 
Kościelec, woj. wielkopolskie, 
AZP 58-43/81

Dolna, st. 3, gm. Leśnica, 
woj. opolskie, AZP 94-40/1

DOPIEWO, st. 29, gm. loco, 
woj. wielkopolskie

Dzierżnica, st. 35, gm. Dominowo,  
woj. wielkopolskie

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

Głogów, st. 28, gm. loco, 
woj. dolnośląskie, AZP 68-19/37

Głuchowo, st. 1, gm. Komorniki, 
woj. wielkopolski, 
AZP 53-26/133

Głuchowo, st. 24, gm. Komorniki, 
woj. wielkopolskie

Gogolin, st. 15, gm. loco,  
woj. opolskie, AZP 93-38/2

GOSTYNIN, st. 15, gm. loco, 
woj. mazowieckie,  
AZP 52-51/9
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Na trasie kolizji wytyczono 12 wykopów o wymiarach 10 x 8 m, układają-
cych się w pas usytuowany na linii północ-południe.

Pod warstwą humusu (piaszczysta ziemia orna o grubości 30-40 cm) zalegał 
calec w postaci jasnożółtego piasku i rudej gliny. W trakcie prac zlokalizowano 
15 obiektów rysujących się na stropie calca. Obiekty to jamy w planie zbliżone 
do koła lub owalu o wymiarach 45-170 cm. W profilu jamy rysowały się jako 
niecki o płaskim lub zaokrąglonym dnie sięgającym 7-50 cm głębokości.

Znaleziono 294 fragmenty ceramiki, 5 fragmentów kości i 4 odłupki krze-
mienne. W wypełnisku obiektu 10 odkryto fragment figurki glinianej przedsta-
wiającej prawdopodobnie konia.

Badania wykazały liczne współczesne zniszczenia (wkopy budowlane) oraz 
zniszczenia stanowiska spowodowane erozją gleby i uprawą roli.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Państwowym Mu-
zeum Archeologicznym w Warszawie.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 osada z okresu wpływów rzymskich
ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza (XII w.)•	

Archeologiczne badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 14 do 20 
grudnia na stanowisku Grudziądz-Owczarki 16. Stanowisko to zlokalizowano 
w 1982 r. w ramach badań powierzchniowych AZP i określono jako osada póź-
nośredniowieczna. Prace badawcze przeprowadzono w formie badań ratow-
niczych wyprzedzających budowę miejsko-gminnego kolektora zrzutowego 
w Grudziądzu. Był to pierwszy etap działań archeologiczno-konserwatorskich 
w obrębie tego przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Zarząd Miasta Gru-
dziądza, a głównym wykonawcą badań archeologicznych Muzeum w Grudzią-
dzu, na którego rzecz pracami terenowymi kierował mgr Paweł Gurtowski (au-
tor sprawozdania). W badaniach wykopaliskowych ponadto brali udział mgr 
M. Kurzyńska i G. Gleński. Stanowisko jest położone na krawędzi doliny cieku 
wodnego o nazwie Rów Hermana, który spływa w kierunku południowym na-
turalnie ukształtowaną na tym odcinku doliną, w przeciwieństwie do obszarów 
położonych bezpośrednio na północny wschód i południowy zachód, które są 
silnie przekształcone antropogenicznie (zmeliorowane). Zajmuje ono rozległe, 
płaskie wyniesienie wypiętrzające się ponad dno doliny na około 2,50 m. Jego 
łagodne stoki (1-3%) opadają w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim. 
Najbliższa okolica jest prawie w całości pokryta glebami bielicowymi i skryto-
bielicowymi, w obrębie dna doliny i terenach podmokłych glebami pochodze-
nia wodnego, m.in. madami.

W obrębie zarejestrowanego w trakcie badań AZP stanowiska wytyczono, 
zgodnie z aktualnym przebiegiem inwestycji, wykopy badawcze o łącznej po-
wierzchni około 11 arów. Wykop podzielono na 2 odcinki badawcze: A – 45 
x 10 m; B – około 45 x 15 m. Po odhumusowaniu sprzętem mechanicznym 
powierzchni wykopu średnio na głębokość około 35 cm rozpoczęto ręczną eks-
plorację nawarstwień kulturowych.

Po odczyszczeniu powierzchni wykopu nie natrafiono na jakiekolwiek śla-
dy zalegania warstwy kulturowej. Zarejestrowano natomiast na powierzchni 
calca (żółty piasek) ślady 22 obiektów kulturowych. Tworzyły one stosunkowo 
zwarty układ będący prawdopodobnie fragmentem centralnej części osady. 
Świadczyć o tym może fakt znacznego ich zagęszczenia. Były to w przeważa-
jącej większości koliste jamy, których wypełniska stanowiła głównie brunatna 
próchnica ze spalenizną. Zarejestrowane wziemne obiekty kulturowe nie two-

Grodzisko Dolne, st. 22, 
gm. loco, woj. podkarpackie, 
AZP 101-81/6

GRUDZIĄDZ-OWCZARKI, 
st. 16, gm. Grudziądz,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 29-45/9
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rzyły wyraźnie wyodrębniających się skupisk i pokrywały w miarę równomier-
nie całą powierzchnię wykopu. Wyraźne zagęszczenie występowania jam oraz 
tylko jeden przypadek ich przecinania się może sugerować jednofazowość osa-
dy. W części południowej wykopu (odcinek A-wykop la, b) nie zarejestrowano 
zalegania obiektów kulturowych, co może świadczyć o tym że, w tym najniżej 
położonym miejscu stanowiska można spodziewać się granicy zwartej zabu-
dowy osady (rejonu najbardziej intensywnie eksploatowanego). W pozostałej 
części wykopu ślady obiektów kulturowych rejestrowano praktycznie na całej 
przestrzeni, co z kolei sugeruje możliwość rozprzestrzeniania się strefy zasie-
dlonej praktycznie we wszystkich pozostałych kierunkach. Po wyeksplorowa-
niu wszystkich obiektów okazało się, że na omawianym stanowisku mamy do 
czynienia z bardzo zniszczonymi pozostałościami osady. O znacznym stopniu 
degradacji stanowiska świadczą niewątpliwie bardzo małe miąższości wypeł-
nisk obiektów, średnio około 30 cm. Do najlepiej zachowanych można zaliczyć 
jamy Al, A4, A5, B6, B9, B10 i B1l. W większości z nich natrafiono na pojedyn-
cze ułamki ceramiki naczyniowej pozwalające przyporządkować zarejestrowa-
ne zabytki ruchome i nieruchome do okresu wpływów rzymskich. W trakcie 
prac pozyskano wykopaliskowych 189 fragmentów ceramiki. Silne rozdrob-
nienie materiału ceramicznego oraz brak większej liczby fragmentów charak-
terystycznych (zdobionych, brzegów, uch) nie pozwala na bardziej precyzyjne 
uściślenie chronologii. Można przypuszczać, że wszystkie odkryte pozosta-
łości kulturowe pochodzą z późnego okresu wpływów rzymskich (IV-V w.?), 
o czym może świadczyć bardzo mały udział ceramiki zdobionej, stosunkowo 
prymitywny sposób wytwarzania naczyń, typowy dla późniejszych faz tego 
okresu oraz brak facetowanych i pogrubionych brzegów, a także brak ceramiki 
o wygładzanych powierzchniach, typowych cech wczesnorzymskich o trady-
cjach lateńskich (kultura oksywska). Większość pozyskanych fragmentów jest 
schudzona średnią ilością średnioziarnistej domieszki tłucznia mineralnego 
z dodatkiem piasku i miki. Wśród zarejestrowanych powierzchni naczyń zde-
cydowanie dominują silnie chropowacona powierzchnia zewnętrzna i szorstka 
powierzchnia wewnętrzna. Odnotowano całkowity brak ceramiki czernionej, 
co dodatkowo potwierdzać może późniejszą chronologię zbiorów. Jedynym 
przypadkiem znalezisk o innej chronologii jest wczesnośredniowieczny zbiór 
ceramiki naczyniowej z obiektu B18. Pozycję chronologiczną tego zespołu 
określono na podstawie dwóch ułamków zdobionych, typowymi dla ceramiki 
XII-wiecznej, pasmami poziomych, dookolnych żłobków. Pozostałe fragmen-
ty, na które natrafiono w wypełnisku obiektu, to zalegające na złożu wtórnym 
fragmenty ceramiki „rzymskiej”.

Podsumowując, stwierdzić należy, że na omawianym stanowisku spo-
tkaliśmy się jak dotąd z najlepiej pozostałościami osadnictwa pradziejowego. 
Niestety zły stan ich zachowania nieznacznie obniża rangę odkrytych nawar-
stwień kulturowych. Być może zniszczone w partiach stokowych stanowisko 
jest lepiej zachowane w rejonie kulminacji wyniesienia terenowego, położo-
nej na wschód od rozpoznanej obecnie przestrzeni badawczej. Wydaje się 
ponadto, że w trakcie przyszłych nadzorów nad inwestycją należy zwrócić 
szczególną uwagę na rejon dalszego przebiegu kolektora położony na północ-
ny zachód od przebadanego wykopu. Z dużym prawdopodobieństwem moż-
na sądzić, iż w tym miejscu znajduje się dalsza, obecnie nierozpoznana część  
osady.

•	 ślad osadniczy z okresu wpływów rzymskich
ślad osadniczy z późnego średniowiecza•	
ślad osadniczy z okresu nowożytnego•	

Archeologiczne badania wykopaliskowe na stanowisku, przeprowadzone 
od 7 do 13 grudnia. Prace badawcze miały charakter wyprzedzających badań 

GRUDZIĄDZ-OWCZARKI, 
st. 17, gm. Grudziądz,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 29-45/10
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ratowniczych na trasie przebiegu budowanego miejsko-gminnego kolektora 
zrzutowego w Grudziądzu. Badania finansowane z funduszy miejskich miasta 
Grudziądza. Głównym ich wykonawcą było Muzeum w Grudziądzu, na które-
go rzecz pracami terenowymi kierował mgr Paweł Gurtowski (autor sprawoz-
dania), współpracując z mgr M. Kurzyńską i G. Gleńskim. Prace te przepro-
wadzono w ramach pierwszego etapu działań o charakterze archeologiczno-
konserwatorskim. Omawiane stanowisko archeologiczne zlokalizowano w ra-
mach badań powierzchniowych AZP w 1982 r. Określono je wówczas jako ślad 
osadnictwa z wczesnego okresu rzymskiego. Położone jest w dolnych partiach 
stoków rozległego wyniesienia terenowego stanowiącego krawędź naturalnie 
ukształtowanej na tym odcinku doliny cieku wodnego o nazwie Rów Hermana. 
Rejon stanowiska wypiętrza się nieznacznie (do około 2 m) ponad jej dno, opa-
dając łagodnie (stopień ekspozycji 1-3%) w kierunku zachodnim i północno-
zachodnim. Bezpośrednia bliskość wody spowodowała zapewne fakt wykształ-
cenia się w rejonie stanowiska, charakterystycznej dla obszarów podmokłych 
typu gleby, mady.

W miejscu obecnej lokalizacji kolektora zrzutowego wytyczono wykop ba-
dawczy o powierzchni 7,50 ara i wymiarach 50 x 15 m. W jego obrębie wytyczo-
no siatkę arową przyporządkowaną odcinkowi badawczemu A. Po uprzednim 
odhumusowaniu powierzchni stanowiska sprzętem mechanicznym (spychacz) 
pozostającej w kolizji z planowaną inwestycją przystąpiono do ręcznej eksplo-
racji nawarstwień kulturowych.

Po wyeksplorowaniu pierwszych dwóch warstw mechanicznych o miąż-
szości każdej z nich 10 cm na prawie całej powierzchni wykopu zarejestrowano 
zalegającą warstwę brunatnej i brązowo-szarej próchnicy. Była to warstwa wy-
kształcona współcześnie, o czym mogą świadczyć zaobserwowane w jej wypeł-
nisku liczne fragmenty drutu, szkła i przedmiotów o charakterze odpadkowym. 
Jej powstanie można wiązać prawdopodobnie z pracami o charakterze niwela-
cyjnym przeprowadzonymi prawdopodobnie w związku z pogłębianiem stawu 
wodnego oraz budową nieistniejących dzisiaj w tym miejscu folii ogrodniczych. 
Zalegała ona bezpośrednio na stropie calca – żółto-szarawego piasku z prze-
barwieniami orsztynu. Pozyskano z niej nieliczny zbiór ceramiki nowożytnej, 
późnośredniowiecznej i „rzymskiej”, zalegających niewątpliwie na złożu. Oma-
wiane, współczesne nawarstwienia zajmowały około 80% powierzchni wykopu. 
Jedynie w jego północno-wschodniej części zarejestrowano na głębokości III 
warstwy mechanicznej (60-65 cm od powierzchni gruntu) zaleganie fragmen-
tarycznie zachowanej warstwy kulturowej (warstwa żółtego piasku). Jej miąż-
szość wynosiła 3-10 cm. Jej obecność odnotowano we wschodnich partiach 
wykopów 31 a, b i 41 a, b. Z wypełniska pozyskano kilkanaście fragmentów 
ceramiki naczyniowej z okresu wpływów rzymskich. Brak wśród nich frag-
mentów charakterystycznych uniemożliwia bardziej dokładne uściślenie chro-
nologii stanowiska. Na poziomie zachowanego stropu warstwy natrafiono na 
pozostałości jedynego obiektu kulturowego Al, w którego wypełnisku nie zare-
jestrowano żadnego ruchomego materiału zabytkowego. W jego bezpośrednim 
sąsiedztwie natrafiono na relikty jamy, o typowym dla wkopów nowożytnych 
wypełnisku. Zapewne w tym przypadku mamy do czynienia z pozostałością 
ziemianki związanej z rozbudowanym w rejonie przedmieść Grudziądza syste-
mem fortyfikacji i umocnień wojskowych.

Podsumowując, z dość dużym prawdopodobieństwem należy stwier-
dzić, że w wykopie badawczym zarejestrowano jedynie zachodni skraj stano-
wiska archeologicznego, które rozszerza się w kierunku wschodnim, wcho-
dząc na wyższe partie stoków zajmowanego przez nie wyniesienia tereno-
wego. Są one zlokalizowane poza zasięgiem realizowanej inwestycji i tym 
samym nie mogły być w trakcie przeprowadzonych badań wykopaliskowych  
rozpoznane.
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•	 osada kultury łużyckiej (IV-V EB)
osada z młodszego okresu rzymskiego•	
osada późnośredniowieczna i nowożytna (XV-XIX w.)•	
cmentarz nowożytny•	

Sondażowe badania ratownicze, przeprowadzone od 15 do 26 sierpnia 
przez mgr. Ryszarda Naglika (autor sprawozdania) we współpracy z mgr Rena-
tą Mazurkiewicz i Magdaleną Łydką (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). 
Finansowane przez WKZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 1, 
25 ara.

Badania podjęto po uzyskaniu informacji o znalezieniu kości ludzkich 
oraz ceramiki z okresu rzymskiego i nowożytnego podczas eksploracji piasku 
w północnej części Wilczej Góry. Poprzedzono je badaniami powierzchniowy-
mi, które pozwoliły na określenie stref występowania ceramiki z epoki brązu, 
okresu rzymskiego i nowożytnego (XV-XIX w.) oraz zasięgu niszczonej partii 
cmentarzyska.

Z 6 założonych sondaży 4 usytuowano na kulminacji wyniesienia, w miej-
scu domniemanego cmentarzyska szkieletowego. Natrafiono tam na jamę zaso-
bową kultury łużyckiej i związaną z nią jamę posłupową (ob. 13 i 27). W wypeł-
nisku znaleziono jedynie pojedyncze fragmenty ceramiki (w tym kilka fragmen-
tów wazy z IV-V epoki brązu) oraz miniaturową brązową zawieszkę binoklowa-
tą. Pozostałe obiekty z tego rejonu to 31 grobów szkieletowych. Pochówki były 
usytuowane w rzędach o dwóch różnych orientacjach. Starszą fazę reprezentują 
groby zorientowane wzdłuż linii wschód-zachód, z głową od strony zachodniej. 
Są one z reguły głębsze (dna grobów sięgały głębokości 120-130 cm). Młod-
sza faza funkcjonowania cmentarza daje się zaobserwować przede wszystkim 
poprzez całkowitą zmianę orientacji grobów – są one usytuowane na linii pół-
noc-południe, z głowami skierowanymi na północ. W większości są one nieco 
płytsze (85-90 cm). Jamy grobowe w obu przypadkach mają zbliżone rozmiary 
– w części przydennej około 200 x 40-50 cm. Ich kształt, rozmiary oraz bru-
natne przebarwienia i smugi w partii przydennej pozwalają przypuszczać, iż 
zmarłych chowano w trumnach. Wydają się to także potwierdzać znalezione 
2 fragment gwoździ żelaznych (choć ich pozycja stratygraficzna nie pozwala 
łączyć ich jednoznacznie z żadnym z grobów). Jedynym ponadto znaleziskiem 
potencjalnie związanym z pochówkami jest szklany paciorek, być może pocho-
dzący z różańca (niestety znaleziono go w strefie zaburzonej przez piaskow-
nię). Odkryty cmentarz należy wiązać z funkcjonowaniem osady w Harmężach 
w okresie pomiędzy XV (najstarsza wzmianka o Harmężach dotyczy 1440 r.) 
a XIX w. Pośrednio potwierdza to takie datowanie ceramiki znajdowanej na 
zachód od cmentarza, zapewne świadectwa istnienia tam pierwotnej zabudowy 
wsi Harmęże.

Dwa ostatnie wykopy usytuowano dalej w kierunku północnym, w miej-
scu znalezienia ceramiki rzymskiej. Odkryto tam fragmenty 2 budynków zagłę-
bionych, datowanych na podstawie materiału ceramicznego na młodszy okres 
wpływów rzymskich. Wśród ceramiki występują fragmenty naczyń zasobowych 
oraz toczonych na kole odmiany gładkiej i szorstkiej. Należy jednak podkreślić 
zaskakująco małą liczbę zabytków – łącznie zaledwie kilkadziesiąt egzemplarzy 
przy całkowitym braku zabytków metalowych.

Mimo to odkrycie reliktów tej osady jest o tyle istotne, że w okolicach 
Oświęcimia znane są nieliczne tak datowane stanowiska, a ich chronologia jest 
oparta jedynie na materiałach z badań powierzchniowych.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Arche-
ologicznym w Krakowie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych” 
Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

Badania nie będą kontynuowane.

HARMĘŻE, st. 1,  
gm. Oświęcim, woj. małopolskie, 
AZP 103-49/6

M
ŁO

D
S

Z
Y

 O
K

R
E

S
 P

R
Z

E
D

R
Z

Y
M

S
K

I –
 O

K
R

E
S

 W
P

ŁY
W

Ó
W

 R
Z

Y
M

S
K

IC
H



142

patrz: paleolit

•	 osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymski B2)
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Badania o charakterze ratowniczym, prowadzone podczas budowy Pla-
cówki Straży Granicznej w Horodle pod kierunkiem mgr. Stanisława Gołuba 
na zlecenie inwestora.

W trakcie ziemnych robót budowlanych odkryto i zadokumentowano 
obiekt pradziejowy, którym była chata przypisana ludności kultury przewor-
skiej z okresu wpływów rzymskich (faza B2). Miała ona czworoboczny zarys 
o wymiarach 4 x 4,50 m. W wypełnisku obiektu odsłonięto 148 fragmentów 
ceramiki naczyniowej (głównie lepionej ręcznie), nieokreślony przedmiot żela-
zny, 3 bryłki żużla żelaznego, czaszkę ludzką oraz 24 fragmenty kości zwierzę-
cych. Poza obiektem natrafiono na nowożytny materiał masowy datowany na 
XVIII-XIX w.) i współczesny typu śmietnikowego z XX w.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w WUOZ Lublin, De-
legatura w Zamościu, a materiały zabytkowe zdeponowano w Muzeum Regio-
nalnym w Hrubieszowie.

patrz: neolit

•	 osadnictwo kultury łużyckiej
osada kultury jastorfskiej•	
warzelnia soli i miejsce obrzędowe z okresu wpływów rzymskich•	
osadnictwo późnośredniowieczne i nowożytne•	

Badania przeprowadzone przez Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem dr. Józefa Bednarczyka. Finanso-
wane przez inwestora prywatnego.

Stanowisko nr 101 odkryto w wyniku weryfikacji badań powierzchniowych 
przeprowadzonych w latach 70. XX w. przez zespół badań Kujaw Instytutu Pra-
historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zajmuje ono zachodnie zbocze 
dolinki Rowy Rąbińskiego (Słonego) oraz jej podmokłe dno łączące stanowisko 
nr 101 z leżącym na przeciwległym zboczu i badanym od kilkunastu sezonów 
stanowiskiem nr 100. Odkryte tu w latach poprzednich urządzenia unikatowej, 
rozległej warzelni soli z okresu rzymskiego wychodzą poza granice wykopów 
w kierunku zachodniego zbocza dolinki, a ich kontynuację obserwujemy już 
w obrębie stanowiska nr 101.

Prace wykopaliskowe miały charakter ratowniczy. Podjęto je w związ-
ku z planowaną budową 2 pawilonów handlowych. Badaniami objęto więk-
szą część stanowiska nr 101 (po zachodniej stronie Rowu Rabińskiego) oraz 
niewielką część stanowiska nr 100 (po wschodniej stronie). Ogółem zbadano 
powierzchnię 135 arów, rejestrując łącznie ponad 400 obiektów stanowiących 
relikty osadnictwa czterech kolejnych jednostek kulturowo-chronologicz-
nych: łużyckiej, jastorfskiej, przeworskiej oraz okresu późnośredniowiecznego  
i nowożytnego.

Z kulturą łużycka można wiązać 3 jamy oraz kilkadziesiąt fragmentów ce-
ramiki rejestrowanej w różnych strefach stanowiska. Wydaje się, iż tak nielicz-
ne pozostałości świadczą o epizodycznej penetracji gospodarczej przez grupy 
ludności zamieszkujące sąsiednie tereny (stanowiska).

Kulturze jastorfskiej należy przyporządkować ponad 90 pozostałości osad-
nictwa koncentrujące się w zachodniej części stanowiska w najwyższej partii 

Hłomcza, st. 1, gm. Sanok, 
woj. podkarpackie, AZP 112-
79/80

HORODŁO, st. 25,  
gm. Horodło, woj. lubelskie, 
AZP 85-95/117

Iłża - Chwałowski Trakt, 
st. 21, pow. Radom,  
woj. mazowieckie, AZP 79-69

INOWROCŁAW,  
st. 100/101, gm. loco,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 45-40/16,17
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zbocza. Poza zwartym zasięgiem występują jedynie pojedyncze obiekty oraz 
zespół glinianek. Nietypowa struktura rejestrowanych obiektów pozwala przy-
puszczać, że jest to gospodarcza część większej osady rozciągającej się dalej 
w kierunku zachodnim, poza obrębem wykopów. Najliczniej reprezentowaną 
kategorię obiektów stanowią jamy o różnym, najczęściej nieustalonym, prze-
znaczeniu oraz dołki posłupowe tworzące w kilku przypadkach układy liniowe, 
które można identyfikować z naziemnymi konstrukcjami słupowymi. Materiały 
ceramiczne pozyskane z tych obiektów, jak też z warstwy reprezentujące cechy 
„klasycznie jastorfskie” wskazują na wczesną chronologię (fazy I-II okresu póź-
nolateńskiego), a niezbyt duża ich liczebność świadczyłaby o krótkotrwałym 
użytkowaniu osiedla.

Obiekty kultury przeworskiej (około 200) skupiają się we wschodniej i pół-
nocnej części badanej powierzchni. Są to przede wszystkim urządzenia gospo-
darcze: piece, studnie bądź piwniczki-chłodnie, w tym jedna z zachowanymi 
elementami konstrukcji drewnianej, kilka jam gospodarczych oraz budynki 
naziemne wyznaczone przez układy dołków posłupowych. Jedyny budynek 
mieszkalny jest typową półziemianką o regularnych czworobocznych zarysach 
z systemem potrójnych słupów w ścianach szczytowych. Wymienione obiekty 
stanowią peryferyjną strefę osady z późnego okresu wpływów rzymskich, ba-
danej wcześniej na stanowisku nr 100. W materiale zabytkowym na szczególną 
uwagę zasługuje figurka ceramiczna (ptaka), której fragmenty znaleziono w 2 
sąsiednich piecach.

Kolejne kategorie obiektów wiążą się z produkcją solowarską: są to paleni-
ska będące fragmentem większego pola zniszczonego przed laty przy budowie 
ulicy Wojska Polskiego oraz rowy do pozyskiwania i transportu solanki. Są one, 
z wyjątkiem obiektu nr 200, równoległe do siebie zorientowane, tworząc rodzaj 
„wiązki” otaczającej od południa i zachodu dawny zbiornik wodny. Dwa rowy 
„główne” osiągają długość odpowiednio: ponad 80 m i ponad 90 m. W żadnym 
przypadku nie są to ich pełne długości, nie mieszczą się one bowiem w gra-
niach wykopów. Przeciętna szerokość rowów wynosi 30-50 cm, osiąga miejsca-
mi maksymalnie 110 cm, natomiast głębokość – 10-30 cm, maksymalnie 70 cm. 
Wypełnia je intensywnie czarna ziemia przewarstwiona w głębszych odcinkach 
z warstwami piasku, wskazującymi na formowanie się wypełniska przy udziale 
wody. W żadnym z obiektów nie zarejestrowano materiałów zabytkowych, jed-
nak przez analogię do odkrytych wcześniej na stanowisku nr 100 należy dato-
wać je na okres rzymski.

Sytuację unikatową, nieznaną dotychczas w kulturze przeworskiej zaob-
serwowano w obrębie wspomnianej glinianki. Eksploatowane w okresie póź-
nolateńskim jej wywierzysko – ulegając z czasem stopniowemu wypłycaniu na 
skutek działania procesów naturalnych – zostało w okresie późnorzymskim 
powtórnie wykorzystane w innym charakterze, a mianowicie kultowym. Pozo-
stałością nieidentyfikowalnych bliżej, acz niewątpliwie obrzędowych czynności 
jest stwierdzona w centralnej, najgłębszej partii glinianki warstwa o miąższo-
ści 10-30 cm, zawierająca ponad 200 ułamków pochodzących z kilku rozbi-
tych naczyń terra sigilata, kilkaset fragmentów ceramiki cienkościennej, bogato 
zdobionej, często przepalonej, a także kilkadziesiąt grudek stopionego brązu 
i pojedyncze przepalone kości.

Ostatnią – późnośredniowieczną i nowożytną fazę wyznacza system rów-
noległych bruzd międzyzagonowych wskazujących na użytkowanie części ob-
szaru stanowiska jako pola uprawnego względnie ogrodu-warzywnika. Takie 
przeznaczenie gruntów, stanowiących ówczesne uposażenie miasta, potwier-
dzają źródła pisane.

Dokumentacja i zbiory znajdują się w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Badania nie będą kontynuowane.
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•	 ślad osadnictwa z neolitu
osada z okresu wpływów rzymskich•	
osada średniowieczna•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone od 22 sierpnia 
do 20 września przez mgr. Witolda Migala (autor sprawozdania, Stowarzy-
szenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Warszawie). Finansowa-
ne przez PKN Orlen SA. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 16  
arów.

Celem badań wykopaliskowych w 2000 r. było rozpoznanie wykopaliskowe 
stanowiska w obrębie przebiegu planowanej inwestycji oraz zabezpieczenie 
substancji zabytkowej pochodzącej z tego obszaru.

W trakcie badań odkryto ślady osadnictwa związane z neolitem, kulturą 
przeworską, średniowieczem i nowożytnością. Na stanowisku stwierdzono 
warstwę kulturową, materiał zabytkowy występował w warstwie ornej, kulturo-
wej (starożytny i średniowieczny) oraz w odkrytych obiektach.

W sumie odkryto 58 obiektów, w tym 17 dołków posłupowych, 2 paleniska, 7 
jam o charakterze gospodarczymgospodarczych, jamę o charakterze mieszkal-
nym i grób o nieokreślonej chronologii. Pozostałe obiekty nie mają określonego 
charakteru. W trakcie badań odkryto kilkaset fragmentów ceramiki, kilkanaście 
datowanych na neolit zabytków krzemiennych. Badania wykopaliskowe nie po-
zwoliły na pełne rozpoznanie stanowiska, ograniczyły się wyłącznie do terenu 
zagrożonego zniszczeniem. Stanowisko ma dużą wartość poznawczą i poten-
cjał związany z atrakcyjną lokalizacją. Wydaje się wskazane monitorowanie 
tego stanowiska w przyszłości.

Materiał i dokumentacja są przechowywane w Państwowym Muzeum Ar-
cheologicznym.

Badania nie będą kontynuowane.

•	 ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych
ślady osadnictwa kultury amfor kulistych•	
ślady osadnictwa kultury mierzanowickiej•	
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej•	
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (III/IV OEB; VOEB – HC)•	
osada kultury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich)•	
ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza (IX – XIII w.)•	
ślady osadnictwa późnego średniowiecza (XV – XVI w.)•	
ślad osadnictwa z okresu nowożytnego (XVIII – XIX w.)•	

Badania prowadzone od 14 sierpnia do 27 października przez mgr. Jacka 
Kowalewskiego (Instytut Antropologii i Archeologii Wyższej Szkoły Humani-
stycznej im. A. Gieysztora). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji 
Autostrad. Pierwszy sezon badań. Przebadano archeologicznie 40 arów.

Stanowisko położone około 5 km na północny wschód od Piątku na terenie 
wsi Janków, na stoku i krawędzi doliny. Od strony północnej graniczy z Mosz-
czenicą. Znajduje się w pasie planowanej autostrady A1. W trakcie prac po-
wierzchniowych w tym rejonie wyróżniono 5 stanowisk, jednak wyniki badań 
sondażowych wskazują na ciągłość zasiedlenia tego rejonu. W związku z tym 
należy traktować ten obszar jako jeden kompleks stanowisk. Podłoże stanowiły 
piaski luźne i polodowcowe słabo gliniaste.

Kultura pucharów lejkowatych. Ogółem odnaleziono 3 obiekty tej kultury 
(jamy) zlokalizowane w centrum wykopu, nietworzące jednak wyraźnego sku-
piska. Z warstwy i obiektów wziemnych pozyskano 155 fragmentów ceramiki 
naczyniowej. Analizowany zbiór był silnie rozdrobniony i zniszczony, dlatego 
też ustalenie ścisłej chronologii okazało się niemożliwe.

Kultura amfor kulistych. W trakcie badań znaleziono 66 fragmentów na-
czyń glinianych tej kultury. Rozproszony materiał ceramiczny wystąpił jedynie 

IMIELNO, st. 4, gm. Nowe 
Ostrowy, woj. łódzkie,  
AZP 55-49/ 20

JANKÓW, st. 9–11, gm. Piątek, 
woj. łódzkie, AZP 59-52
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w warstwie pozaobiektowej Ze względu na jego znaczny stopień zniszczenia 
nie udało się zrekonstruować żadnych form naczyń ani ustalić dokładnej chro-
nologii.

Kultura mierzanowicka. Z omawianą kulturą archeologiczną powiązano 2 
obiekty (jamę i palenisko), w ich wypełniskach znaleziono 23 fragmenty ceramiki.

Kultura trzciniecka. Odkryto 7 obiektów z tego okresu (5 jam i 2 paleniska), 
które wystąpiły w rozproszeniu centralnej części wykopu, tworząc jedno skupi-
sko (3 obiektów) w części południowo-zachodniej. Znaleziono 16 fragmentów 
naczyń glinianych, które pozyskano z obiektów.

Kultura łużycka. Ogółem wyeksplorowano 5 obiektów tej kultury – 3 jamy 
i 2 dołki posłupowe. Zarówno w ich wypełniskach, jak i w warstwie akumu-
lacyjno-próchniczej znaleziono 358 fragmentów naczyń glinianych. Po wstęp-
nej analizie materiału ceramicznego wyróżniono 2 fazy osadnicze tej kultury. 
Pierwsza związana z tzw. fazą łódzką, a druga z okresem zamykającym się mniej 
więcej w V okresie epoki brązu i halsztatem C.

Kultura przeworska. Odkryto 137 obiektów tej kultury (51 dołków posłu-
powych, 21 palenisk i 65 jam). Obiekty wystąpiły w całym badanym obszarze, 
koncentrując się w części północno-wschodniej. Ogółem pozyskano 1005 frag-
mentów ceramiki naczyniowej. Na podstawie cech techno-stylistycznych okre-
ślono ich chronologię na późny okres wpływów rzymskich. Z obiektów przypi-
sanych kulturze przeworskiej pochodzi również 14 zabytków wydzielonych. Są 
to m.in. 2 fragmenty noży żelaznych, fragment kamiennego żarna rotacyjnego 
oraz kamienna osełka.

Wczesne średniowiecze. Do tego okresu przypisano 4 obiekty – 2 paleni-
ska, jama i dołek posłupowy. Wystąpiły one w rozproszeniu na całym badanym 
obszarze, nie tworząc skupisk. Z warstwy i obiektów pochodzą 144 fragmenty 
naczyń, których chronologię ustalono na IX-XII w.

Późne średniowiecze. Z okresu późnego średniowiecza pochodzą 2 jamy 
gospodarcze, w ich wypełniskach oraz w warstwie znaleziono w sumie 118 frag-
mentów ceramiki naczyniowej. Chronologię tego materiału określono na XV-
XVI w.

Okres nowożytny. Z tego okresu pochodzi 5 obiektów wziemnych, które 
są zlokalizowane w zachodniej partii wykopu. W sumie z odkrytych obiektów 
i z warstwy pozyskano 2036 fragmentów ceramiki, którą wydatowano na XVIII-
XIX w. Stosunkowo duża ilość materiału jest związana z działającym do dziś 
gospodarstwem rolnym.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2001-2002”, s. 128-137.
Badania będą kontynuowane.

•	 ślady cmentarzyska (?) kultury grobów kloszowych z wczesnej epoki 
żelaza
cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzym-•	
skiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich 
cmentarzysko kultury wielbarskiej z późnego okresu wpływów•	  rzym-
skich i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów

Wykopaliskowe badania ratownicze, przeprowadzone od 26 czerwca do 28 
lipca przez mgr. Jacka Andrzejewskiego (autor sprawozdania, Państwowe Mu-
zeum Archeologiczne). Finansowane przez SOZ w Siedlcach i Państwowe Mu-
zeum Archeologiczne. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 105 m².

Stwierdzono postępujące niszczenie obiektu, zarówno wskutek eksploatacji 
piaśnicy, jak i zwałowania śmieci. Przebadano około 100 m2 w północnej części 
stanowiska, wzdłuż krawędzi wybierzyska piaśnicy oraz około 5 m2 w ostańcu 
w południowej części obiektu, gdzie w ścianie piaśnicy, w odległości około 100 
m od jej północnego brzegu, odsłonięto grób ciałopalny. Na zbadanym obsza-
rze odkryto 31 obiektów: 25 grobów ciałopalnych i 4 groby szkieletowe kultury 

JARTYPORY, st. 2, gm. Liw, 
woj. mazowieckie, AZP 53-
76/43
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wielbarskiej oraz 2 obiekty z wczesnej epoki żelaza. Stropy obiektów są rejestro-
wane bezpośrednio pod warstwą humusu leśnego, na głębokości 20-40 cm od 
powierzchni ziemi.

Jamy grobów szkieletowych miały niewielkie rozmiary (około 150 x 50 cm), 
a ich dna sięgały przeciętnie głębokości od 150 cm (w części północnej stanowi-
ska) do 200 cm od powierzchni ziemi (w części zachodniej). Groby były zorien-
towane przeważnie na osi północ-południe lub północny zachód-południowy 
wschód. Jamy grobowe były wypełnione czystym piaskiem, co przy silnym wy-
suszeniu terenu cmentarzyska bardzo utrudniało ich obserwację w piasku cal-
cowym. W pochówkach tych nie zachowały się żadne ślady kości, jedynie w 2 
grobach (obiekty 84B i 87) w warstwie spągowej zarejestrowano zęby ludzkie.

Większość spośród 25 grobów ciałopalnych to groby jamowe, tylko w jed-
nym przypadku pochówek złożono w popielnicy glinianej, a w 2 – w popiel-
nicach organicznych. Groby z popielnicami organicznymi to niewielkie jamki 
o średnicy około 30 cm, szczelnie wypełnione dużą liczbą słabo przepalonych 
kości. W jednym z nich znaleziono fragmenty jednodzielnego grzebienia rogo-
wego i brązową zapinkę typu Almgren 170.

Wśród grobów bezpopielnicowych 5 miało jamy o jasnym, zaś 17 o czar-
nym, przesyconym węglami wypełnisku. Groby o jasnym wypełnisku byty prze-
ważnie prostokątne o wymiarach sięgających od 40 x 20 cm do 100 x 50 cm 
i głębokości do 80 cm. W grobach znajdowano nieprzepalone paciorki szklane, 
niewielkie ilości nieprzepalonej ceramiki i nieliczne przepalone kości. Groby 
o czarnym wypełnisku były zwykle koliste, o bardzo zróżnicowanej średnicy 
(30-130 cm) i głębokości (20-120 cm). Ich jamy zawierały przeważnie dużą 
ilość przepalonych kości, przepalone i nieprzepalone fragmenty ceramiki i całe 
naczynia oraz brązowe elementy stroju i pojedyncze przepalone grudki szkła. 
W większości grobów o czarnym wypełnisku w warstwie stropowej zarejestro-
wano bardzo duże, nierzadko obrobione kamienie, pierwotnie oznaczające 
prawdopodobnie miejsce pochówku.

Jednym z ciekawszych odkryć tego sezonu jest grób ciałopalny (obiekt 77) 
odkryty w ścianie południowej części wybierzyska piaśnicy. Pochówek wypo-
sażony w parę brązowych zapinek typu Almgren 41, żelazną sprzączkę jedno-
dzielną, przęślik gliniany i jednowarstwowy grzebień rogowy z żelaznymi ni-
tami można datować na fazę B2/C1 okresu rzymskiego. Obiekt ten dowodzi, 
że nekropola wielbarska miała o wiele większy zasięg, niż sądzono dotychczas, 
a jej minimalne rozmiary sięgały 0,50 ha. Głębokość, na jakiej odsłonięto obiekt 
77, i obecna konfiguracja południowej części stanowiska pozwalają sądzić, że 
na powierzchni około 2 arów spodziewać się tu można nienaruszonej strefy 
cmentarzyska.

Wyniki badań wskazują, że cmentarzysko w Jartyporach jest najbardziej 
wartościową poznawczo nekropolą kultury wielbarskiej w tej części Mazowsza, 
a długotrwałe użytkowanie (II/I wiek p.n.e.-IV w. n.e.) i ogromna powierzchnia 
miejsca grzebalnego stawiają je w rzędzie najważniejszych stanowisk z okresu 
wpływów rzymskich na całym Mazowszu. W sytuacji permanentnego zagro-
żenia stanowiska (ciągła chaotyczna eksploatacja piasku i zwałowanie śmieci) 
konieczne jest jak najszybsze przebadanie całej zachowanej jeszcze jego części, 
ze szczególnym uwzględnieniem południowej części bezpośrednio narażonej 
na zniszczenie.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Roczniku Mazowieckiego Konser-
watora Zabytków” 2006, s. 118-124.

Materiał i dokumentacja są przechowywane w Państwowym Muzeum Ar-
cheologicznym w Warszawie.

Badania będą kontynuowane.
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•	 krzemienica – schyłkowy paleolit (zespół z liściakami, m.in. ahrensbu-
skimi)
krzemienica- mezolit (kult janisławicka?)•	
ślad osadniczy z okresu neolitu (KPL?, KAK?)•	
punkt osadniczy kultury łużyckiej•	
cmentarzysko kultury wielbarskiej – schyłek fazy B2 – C1b okresu •	
wpływów rzymskich.

Badania przeprowadzone od 17 lipca do 11 sierpnia przez mgr. Piotra Waw-
rzyniaka (autor sprawozdania, Pracownia Naukowo-Badawcza PKZ sp. z o.o. 
Poznań), przy współudziale Julii Orlickiej i mgr. Piotra Dziedzica (Muzeum Ar-
cheologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy). 
Badania finansowane ze środków Lubuskiego WKZ. Trzeci sezon badań.

Badaniami objęto powierzchnię około 1750 m², która przylega od zachodu 
(za wybierzyskiem kopalni piasku) do stanowiska.

Dokonano też kolejnych, szczegółowych penetracji powierzchniowych 
i potwierdzono dotychczasowe obserwacje o ,,gniazdowym” zaleganiu nielicz-
nego, bardzo rozdrobnionego materiału ceramicznego i krzemiennego na ca-
łym obszarze stanowiska.

W trakcie badań zarejestrowano 166 obiektów nieruchomych (nr 179-332), 
w tym 37 grobów fazy lubowidzkiej ludności kultury wielbarskiej ze schyłku 
fazy B2 po fazę C1 okresu wpływów rzymskich. Wyróżniono 28 grobów ciało-
palnych, w tym 16 popielnicowych (5 obsypanych stosem pogrzebowym, w 1 
przypadku odnotowano obecność steli kamiennej), 12 jamowych (5 ze stosem 
pogrzebowym). Ponadto zarejestrowano 5 grobów szkieletowych (w tym 3 do-
mniemane) i 4 groby o niemożliwej do ustalenia formie pochówku.

Formy pochówków (zarówno ciałopalnych, jak i szkieletowych) i ich wypo-
sażenie nie odbiegają niczym szczególnym od odkrytych w ubiegłych sezonach 
wykopaliskowych, aczkolwiek na wyróżnienie zasługuje grób ciałopalny (obiekt 
nr 201) zaopatrzony obok popielnicy (waza typu IVA lub B wg R. Wołągiewicza) 
w 2 przystawki ceramiczne (miski na nóżce grupy XbA wg R. Wołągiewicza), ma-
ciory szklane, przęślik gliniany i bliżej nieokreślone, wskutek przepalenia, przed-
mioty brązowe. Z obiektu nr 268, grobu ciałopalnego, jamowego wydobyto m.in. 
3 zapinki brązowe (typ AII 40-42 i AV 96 wg O. Almgrena), grzebień i około 10 
mocno przepalonych paciorków szklanych. W grobach szkieletowych jedynym 
wyposażeniem były niewielkie naczynia. Pochówki były lokowane albo w stosun-
kowo głębokich jamach grobowych, dochodzących do około 1 m głębokości (np. 
ob. 191, 322), albo w płytkich, o głębokości do 0,40-0,50 m (np. ob. 285). Groby 
były zorientowane wzdłuż osi północ-południe, a ich kształt zarówno w pionie, 
jak i poziomie jest prostokątny z nieznacznie zaokrąglonymi narożami.

Analiza antropologiczna wykazała, że znaleziono szczątki 15 mężczyzn, 
13 kobiet, 6 dzieci, 5 osobników dorosłych o nieokreślonej płci oraz osobnika 
nieokreślonego wiekowo i płciowo. Potwierdzono obserwacje z lat poprzed-
nich o ,,gniazdowym” chowaniu zmarłych. Zarejestrowano kolejną koncentra-
cję – po skupiskach odnotowanych na arze nr 34, hektar II (1998 r. – przede 
wszystkim groby ciałopalne, popielnicowe i jamowe) i w rejonie arów 15-16, 
hektar II (1999 r. – przede wszystkim groby szkieletowe) i ary 95-96, hektar 
I z dominacją grobów ciałopalnych, popielnicowych, często z pozostałościami 
stosów pogrzebowych.

Ponadto znaleziono około 200 artefaktów krzemiennych, w tym schyłkowo 
paleolityczne: liściaki ahrensburskie (na złożu wtórnym), liczne rdzenie, narzę-
dzia (głównie drapacze, wióry i odłupki retuszowane), odpady produkcyjne, 
mezolityczne, m.in. półtylczaki. Nadal są rejestrowane ułamki naczyń neoli-
tycznych (KPL?) oraz z epoki brązu (kultura łużycka). Zarejestrowano kilka-
naście obiektów – jam, palenisk i dołków posłupowych, które określono jako 
łużyckie bądź wielbarskie (m.in. piec wapienniczy).

JORDANOWO, st. 12,  
gm. Świebodzin, woj. lubuskie, 
AZP 53-14/47
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Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum Regionalnym w Świebodzinie.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Archeologii Środkowego Nad-

odrza”, t. II, s. 45-64.
Planowane są dalsze badania.

patrz: neolit

•	 ślady osadnictwa z okresu mezolitu
osada z okresu wpływów rzymskich•	
ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza (X-XI w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w związku z budową 
autostrady A1 od 18 września do 17 października pod kierunkiem Bogdana Ko-
ścińskiego (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Przebadano powierzchnię 
34 arów.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2000”, s. 13-14. 
Badania będą kontynuowane.

•	 cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu późnorzymskiego
Badania przeprowadzone przez mgr Marię Jażdżewską (Muzeum Miasta 

Pabianic) przy współudziale mgr. Ryszarda Adamczyka. Finansowane przez 
Fundację Badań Archeologicznych im. prof. K. Jażdżewskiego i WKZ w Łodzi. 
Pierwszy sezon badań.

W 2000 r., przy okazji badań w Siemiechowie na st. 2, Muzeum Miasta Pabia-
nic przeprowadziło dwudniowe badania rozpoznawcze w Rychłocicach na sta-
nowisku 2. Odkryto kilka grobów datowanych na okres wczesnorzymski, wśród 
nich niezwykle bogato wyposażony grób wojownika z początku II w. n.e.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Miasta Pabianic.

•	 ślady osadnictwa kultury amfor kulistych
osada kultury przeworskiej•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone pod kierunkiem Woj-
ciecha Kaczora (Zespół Badań Archeologicznych Instytutu Archeologii Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez GDDKiA.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Wielkopolskich Sprawozdaniach 
Archeologicznych”, t. 6, 2003, s. 293-299.

•	 osada jaćwieska, okres wpływów rzymskich – wczesne średniowiecze
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 3 do 21 lipca 

przez Annę Bitner-Wróblewską i Marcina Engela (autor sprawozdania, Pań-
stwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie). Finansowane przez Państwo-
we Muzeum Archeologiczne i Gminę Gołdap. Ósmy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 26 m².

Stanowisko odkryto podczas badań powierzchniowych w 1973 r. Badania 
wykopaliskowe osady przeprowadzono w latach 1973-1974 oraz 1984-1986.

Podczas tegorocznych badań na stoku Góry Zamkowej założono i prze-
badano wykop o łącznej powierzchni 26 m2 oznaczony jako 7/2000. Podczas 
prac w wykopie 7/2000 odsłonięto nieprzebadaną część obiektu IV/99-2000. 
Jego wypełnisko stanowiła przepalona glina oraz konkrecje wapienia. Podczas 
eksploracji obiektu znaleziono kilkanaście fragmentów ceramiki datowanej 
na okres wczesnośredniowieczny. Ze wstępnych obserwacji wynika, że obiekt 
IV/99/2000 mógł mieć funkcje pieca do wypalania wapna. Podczas dalszych 
prac w wykopie 7/2000 odkryto część dużego obiektu (chaty?) w mniej wię-
cej czworobocznym kształcie. Po przecięciu linią profilową obiekt oznaczony 
jako VI/2000 wyeksplorowano. Wypełnisko obiektu o miąższości około 35 cm, 

Kiełczewo, st. 45, gm. Kościan, 
woj. wielkopolskie 

KLONÓWKA, st. 47, 
gm. Starogard Gdański,  
woj. pomorskie

KOLONIA RYCHŁOCICE, 
st. 1, gm. Widawa,  
woj. łódzkie, AZP 74-45/76

KONARZEWO, st. 5,  
gm. Dopiewo, woj. wielkopolskie

KONIKOWO (Rostek), st. 2, 
gm. Gołdap, woj. warmińsko-
mazurskie, AZP 13-79/3
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oprócz czarnej ziemi z dużą ilością węgli drzewnych, stanowiła warstwa po-
lepy. Z obiektu VI/2000 oraz otaczającej go warstwy kulturowej o miąższości 
około 10 cm pochodzi interesująca partia materiału ceramicznego datowanego 
na okres wczesnośredniowieczny, m.in. fragmenty naczyń zdobionych stempel-
kami, linią falistą i dołkami paznokciowymi oraz fragmenty ciężarka tkackie-
go. Znaleziono również duże fragmenty kości zwierzęcych i węgla drzewnego. 
W rejonie tzw. dołów w sezonie 2000 r. założono wykop oznaczony jako 8/2000 
o powierzchni 15 m2. W południowo-wschodnim narożniku wykopu zaobser-
wowano owalne zaciemnienie (obiekt V/2000) wchodzące w profile wykopu. 
Znaleziono tam niewielką liczbę ceramiki wczesnośredniowiecznej. Obiekt 
miał kształt owalny o średnicy około 1,30 m i miąższości około 30 cm. W profi-
lu miał kształt zbliżony do nieckowatego. Znaleziono kilka drobnych fragmen-
tów ceramiki wczesnośredniowiecznej oraz drobnych węgli drzewnych. Wy-
pełnisko obiektu stanowiły przepalona glina, kamienie i czarna ziemia. Obiekt 
V/2000 wstępnie można interpretować jako palenisko. Na południe od wyko-
pów z sezonu 1998 r. (2/98 i 4/98) założono wykop 9/2000 o powierzchni 10 m2. 
Podczas badań w wykopie 9/2000 zarejestrowano warstwę kulturową o miąż-
szości od około 20 cm przy północnej ścianie wykopu do około 5 cm w pobliżu 
ściany południowej. W wykopie 9/2000 znaleziono kilkadziesiąt fragmentów 
ceramiki datowanych na okres wczesnego średniowiecza.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Państwowym Muzeum Archeolo-
gicznym.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Wiadomościach Archeologicz-
nych” w Warszawie.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 osada kultury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich)
osada z okresu wczesnego średniowiecza (VIII – XII w.)•	
ślad osadnictwa z okresu nowożytnego•	

Badania przeprowadzone od 4 lipca do 16 października przez mgr Beatę Jur-
kiewicz oraz mgr. Adama Falisa (Instytut Antropologii i Archeologii Wyższej 
Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora). Finansowane przez Agencję Budo-
wy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Łącznie przebadano po-
wierzchnię 313 arów.

Stanowisko położone około 2 km na południe od miasta Ozorków, w miej-
scowości Kowalewice, w odległości około 1250 m od koryta Bzury, w pasie pla-
nowanej autostrady A2. Podłoże stanowiły w większości luźne piaski o barwie 
żółtawej lub fragmentarycznie piasek lekko zgliniony.

Kultura przeworska. Na podstawie zawartości kulturowej i analizy planigra-
ficznej 657 nieruchomych obiektów kulturowych przypisano kulturze prze-
worskiej. Są to obiekty o charakterze osadniczym, takie jak paleniska, ogniska, 
jamy o często nieustalonej funkcji, doły posłupowe oraz ślady konstrukcji na-
ziemnych i wziemnych o charakterze mieszkalnym i gospodarczym. Obiekty 
związane z okresem wpływów rzymskich koncentrowały się w północnej czę-
ści wykopu, zanikając stopniowo w kierunkach południowym oraz zachodnim 
i wschodnim.

Najliczniejszą grupę obiektów na stanowisku w Kowalewicach stanowiły 
jamy. Do tej kategorii zaliczono 350 obiektów związanych z kulturą przewor-
ską, w tym 160 jam posiadających materiał zabytkowy.

W osadzie odkryto 215 dołków posłupowych związanych z kulturą przewor-
ską, lecz tylko 55 z nich zawierało ceramikę naczyniową. Część tych obiektów 

Kotórz Mały, st. 13,  
gm. Turawa, woj. opolskie, 
AZP 88-38/13

KOWALEWICE, st. 1–2,  
gm. Parzęczew, woj. łódzkie,  
AZP: 63-50
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(71) znajduje się w obrębie odkrytych budowli wziemnych lub naziemnych 
i stanowi ślady po elementach konstrukcyjnych tych obiektów (np. nr 329, 400, 
604).

Wydzielono 99 palenisk związanych z kulturą przeworską, przy czym ma-
teriał zabytkowy w postaci ceramiki naczyniowej stwierdzono w 77 obiektach. 
Prawie we wszystkich zaobserwowano ślady bruku lub wieńca kamiennego. 
Wyjątek stanowi obiekt nr 381, gdzie stwierdzono konstrukcję glinianą. Szcze-
gólne koncentracje palenisk zarejestrowano w centralnej części stanowiska.

Wydzielono 36 ognisk, w tym 15 obiektów zawierało materiał zabytkowy 
w postaci ceramiki naczyniowej. Obiekty te nie grupują się w żadnej części sta-
nowiska.

W osadzie w Kowalewicach zarejestrowano 28 reliktów budowli naziemnych 
i wziemnych. Wszystkie zawierały materiał zabytkowy. Większość budowli mia-
ła kształt zbliżony do prostokąta (ob. 65, 329, 332, 604), chociaż część obiektów 
jest nieregularna (ob. 72, 74, 380), a jedna półziemianka ma kształt litery L (ob. 
475). Powierzchnia ich wahała się od 4,4 m² (ob. 218) do 26,8 m² (ob. 598), głę-
bokość – od 10 cm do 2,15 m.

Na omawianej osadzie znaleziono 12 347 fragmentów ceramiki z okresu kul-
tury przeworskiej, z czego 11 844 to fragmenty naczyń lepionych ręcznie; 503 
fragmenty pochodzą z naczyń wykonanych na kole, ich koncentracja znajdowa-
ła się na obszarze odcinków A i C.

Największą grupę wydzielonych zabytków ceramicznych stanowią przęśli-
ki. Na omawianej osadzie odkryto ich 9, wszystkie pochodzą z obiektów. Dwa 
przęśliki pochodzą z obiektu nr 68 – budowla wziemna, kolejne zaś wystąpiły 
pojedynczo w obiektach: nr 179 – dół posłupowy, 329 – budowla naziemna, 
400 – budowla naziemna, 475 – budowla wziemna, 599 – jama, 604 – budowla 
wziemna, 604.1 – dół posłupowy związany z obiektem nr 604.

Ponadto odkryto 2 fragmenty przedmiotów z gliny. Oba zabytki pochodzą 
z jam (ob. nr 440, 508). Stopień zachowania nie pozwala na pewną interpretację 
fragmentu pochodzącego z jamy 440. Przedmiot odkryty w jamie 508 wyka-
zuje duże podobieństwo do figurek kultowych typu Feuerböcke. Tego rodzaju 
figurki występują głównie na Półwyspie Jutlandzkim, na terenie Meklemburgii, 
Dolnej Saksonii oraz Mołdawii. Na obszarze Polski figurki takie odkryto jedy-
nie nad Bugiem na wschodniej granicy naszego kraju i w Nowej Wsi, gmina  
Bledzew.

W Kowalewicach znaleziono 10 przedmiotów kamiennych związanych 
z kulturą przeworską, większość z nich pochodzi z obiektów. Są to: 6 osełek, 
z których 5 znajdowało się w obiektach (ob. nr 65, 212, 337, 471, 586), jedna 
została znaleziona w materiale luźnym na arze 60A38, 2 gładziki (ob. nr 387, 
500), obrobiony kamień (ob. nr 400), rozcieracz (ob. nr 406).

Odkryto 14 przedmiotów metalowych lub ich fragmentów. Są to trzy noże 
żelazne, nóż sierpikowaty, fragment okucia, zapinka i 6 fragmentów nieziden-
tyfikowanych. Ciekawa jest fragmentarycznie zachowana żelazna obręcz będą-
ca prawdopodobnie częścią naczynia, znaleziona w obiekcie nr 77. Zagadkowy 
przedmiot żelazny odkryto w palenisku. Prawdopodobnie jest to forma surow-
ca przygotowanego do obróbki.

W Kowalewicach znaleziono także dwa bliżej nieokreślone fragmenty skó-
rzanych przedmiotów, które pochodzą z obiektów związanych z kulturą prze-
worską (ob. nr 54, 534).

W wyniku prac badawczych głównie z obiektów wyeksplorowano 495,03 kg 
polepy (na 220,85 kg zachowały się odciski pokonstrukcyjne i roślinne).

Ramy chronologiczne użytkowania osady w Kowalewicach można by w przy-
bliżeniu określić na fazy B2/C1 i C1.

Wczesne średniowiecze. W Kowalewicach znaleziono ogółem 25 obiektów, 
których chronologia została określona na okres wczesnego średniowiecza (VIII-
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XI w). Większość z nich stanowią jamy (18 obiektów), 3 to doły posłupowe oraz 
palenisko. Wydzielono również 3 obiekty wyróżniające się zarówno dużymi 
rozmiarami, jak i bogactwem materiału zabytkowego. W literaturze określane 
są one jako tzw. obiekty wannowate. Obiekty wczesnośredniowieczne grupo-
wały się w zachodniej części stanowiska.

Ogółem w Kowalewicach odkryto 737 fragmentów ceramiki naczyniowej 
z tego okresu. Zdecydowana większość tego zbioru pochodzi z obiektów.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: nowożytność

•	 stanowisko wielokulturowe (od neolitu do wczesnego średniowiecza)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 31 lipca do 26 

sierpnia przez dr Małgorzatę Kaczanowską (autorka sprawozdania, Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez WKZ w Krakowie. Siódmy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 2 arów.

Badania w 2000 r. objęły północną część stanowiska przeciętą drogą Kra-
ków- Igołomia. Ta część cypla jest bezpośrednio zagrożona nie tylko przez 
intensywne uprawy rolnicze, ale także prowadzenie różnego typu instalacji 
wzdłuż drogi (wodociągowych, gazowych, światłowodów itp.). Podczas badań 
odkryto 14 obiektów archeologicznych. Pod warstwą współczesnego humusu, 
który zalegał do głębokości 40 cm, pojawiła się warstwa kulturowa o miąższości 
60 cm, z licznymi zabytkami (głównie fragmentami ceramiki) z okresu wpły-
wów rzymskich. Wśród przebadanych obiektów na szczególną uwagę zasługuje 
odkrycie 2 czworokątnych chat z okresu wpływów rzymskich. Jedna z nich mia-
ła ściany wzmocnione rzędem wbitych słupów. W jamie posłupowej w części 
południowo-wschodniej chaty znaleziono długi nóż żelazny. Z tej chaty pocho-
dzą ponadto 2 fibule brązowe należące do grupy VI Almgrena. W warstwie bez-
pośrednio nad obiektem znaleziono dobrze zachowany żelazny klucz. Wśród 
licznych fragmentów ceramiki na szczególną uwagę zasługują 2 fragmenty im-
portowanych naczyń typu terra sigillata. We wzmiankowanym obiekcie znale-
ziono także kilka kamiennych osełek z silnymi śladami zużycia na powierzchni, 
liczne fragmenty metalowych okuć, a także fragment grotu broni drzewcowej 
z wyraźnie wyodrębnionym żeberkiem.

Druga chata z okresu wpływów rzymskich została przebadana w niewiel-
kim fragmencie. Na uwagę zasługuje dobrze zachowany poziom użytkowy cha-
ty (klepisko). W narożniku północno-zachodnim wykopu uchwycono prawdo-
podobnie fragment jeszcze jednej chaty. Na uwagę zasługuje też nieckowaty 
obiekt otoczony jamami posłupowymi, będący być może pozostałością po bu-
dowli (?) wzniesionej na planie kolistym. Duża ilość ceramiki toczonej na kole 
i obserwacje planigraficzne wskazują na możliwość wystąpienia w tej części sta-
nowiska pieca do wypału ceramiki z późnej fazy okresu rzymskiego.

Kowalewice, st. 6-7,  
gm. Parzęczew, woj. łódzkie

Kozanki Podleśne, st. 1,  
gm. Świnice Warckie,  
woj. łódzkie, AZP 60-46/1

Kozanki Podleśne, st. 7,  
gm. Świnice Warckie,  
woj. łódzkie, AZP 60-46/27

Kozanki Podleśne, st. 8,  
gm. Świnice Warckie,  
woj. łódzkie, AZP 60-46/2

KRAKÓW-NOWA HUTA-
CŁO, st. 65, woj. małopolskie, 
AZP 102-58/7
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Ślady osadnictwa z okresów starszych są w tej części stanowiska nieliczne. 
Odkryto obiekt związany z kulturą łużycką (jama zasobowa) oraz płytką, znisz-
czona przez erozję jamę nieokreślonego charakteru z niezbyt licznym materia-
łem grupy pleszowskiej kultury lendzielskiej.

Badania przeprowadzone w 2000 r. pozwoliły uściślić dane dotyczące osadnic-
twa późnorzymskiego, grupującego się w północnej części cypla w Cle. Zapewne 
w tej części można się spodziewać wystąpienia pieców do wypału ceramiki.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Arche-
ologicznym w Krakowie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych 
Nowej Huty”.

Badania będą kontynuowane..

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 ślady osadnicze kultury łużyckiej
osada kultury przeworskiej•	
ślady osadnicze z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 29 września 
do 30 października pod kierunkiem J. Marcinkiewicza (OKZ Ośrodek Na-
ukowo-Konserwatorski). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji  
Autostrad.

•	 cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzym-
skiego i okresu wpływów rzymskich

Badania wykopaliskowe o charakterze ratowniczym, przeprowadzone 
przez mgr. Jacka Moszczyńskiego (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w Łodzi, Muzeum Regionalne w Kutnie). Finansowane przez Muzeum Regio-
nalne w Kutnie. Ósmy sezon badań.

W wyniku intensywnego użytkowania gospodarczego teren cmentarzyska 
jest systematycznie niszczony. Przebadano obszar 150 m2, na którym odkryto 
12 grobów ciałopalnych, jamowych. Większość grobów pochodzi z młodszego 
okresu przedrzymskiego (groby nr 149, 151-160), a do wczesnego okresu wpły-
wów rzymskich należy zaliczyć grób nr 150.

Gros grobów było ubogo wyposażonych, znaleziono w nich nieliczne frag-
menty ceramiki (nr 149, 151, 153, 154, 156, 157). Kilka grobów należy zaliczyć 
do nieco zamożniejszych (nr 150, 152, 155). Na ich wyposażenie (oprócz frag-
mentów ceramiki) składały się zapinki żelazne i brązowe (groby nr 150, 152), 
igła żelazna (grób nr 150), nit żelazny i szydło żelazne (grób nr 152), nóż żelazny 
(grób nr 155).

Odkryte groby mieszczą się w ramach chronologicznych cmentarzyska wy-
znaczonych w trakcie dotychczasowych badań. Datować je należy na fazy A2 
i A3 młodszego okresu przedrzymskiego i fazę B2a wczesnego okresu wpływów 
rzymskich.

Materiały znajdują się w Muzeum Regionalnym w Kutnie.
Badania powinny być kontynuowane.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 ślady osadnictwa z okresu neolitu
osada kultury oksywskiej (młodszy okres przedrzymski)•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza (VII-1 poł. IX w.)•	

Kuny, st. 4, gm. Władysławów, 
woj. wielkopolskie

KUNY, st. 19, gm. Władysławów, 
woj. wielkopolskie

KUTNO, st. 6, gm. loco,  
woj. łódzkie, AZP 57-50/5

Ligota Woźnicka, st. 1,  
gm. Woźniki, woj. śląskie, 
AZP 91-47/9

LISEWO, st. 26, woj, kujawsko-
pomorskie, AZP 34-44/121
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ślady osadnictwa z okresu późnego średniowiecza•	
osada z okresu nowożytnego (koniec XIX – początek XX w.)•	

Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu przeprowadził od 12 do 30 września 2000 r. szerokopłaszczyznowe 
badania ratownicze w strefie narażonej na zniszczenie w trakcie budowy au-
tostrady Al. Badaniami bezpośrednio w terenie kierował Jacek Bojarski (autor 
sprawozdania), nadzór naukowy nad pracami sprawował prof. W. Chudziak.

Stanowisko zajmuje zachodni, łagodny stok niewielkiego wyniesienia w ob-
rębie wysoczyzny morenowej falistej. Od południowego zachodu, północnego 
zachodu i północy występują naturalne obniżenia wypełnione osadami bio-
genicznymi, dawniej oczka polodowcowe. W podłożu zalegają gliny zwałowe, 
odsłonięte w partii kulminacyjnej i tylko w zachodniej części terenu występu-
ją piaski luźne i soczewki żwiru. Partie obniżone terenu – głównie po połu-
dniowo-zachodniej stronie – zajmują czarne ziemie. W trakcie prac eksplo-
racyjnych przebadano powierzchnię 40,50 ara (z preliminowanych 75 arów). 
Utrudnieniem badań była droga gminna przecinająca stanowisko mniej więcej 
z ze wschodu na zachód. Badaniami objęto przede wszystkim część północ-
ną i północno-zachodnią stanowiska, w której, w trakcie badań sondażowych, 
odkryto ślady warstwy kulturowej oraz na powierzchni ceramikę naczyniową. 
W efekcie przeprowadzonych badań odkryto 76 obiektów i 5 jam posłupowych. 
Większość jam stanowiły pozostałości zabudowy gospodarczej z czasów no-
wożytnych (koniec XIX-początek XX wieku). W układzie rzędowym, wzdłuż 
osi zachód-wschód, występowały jamy datowane na wczesne średniowiecze. 
Niewielkie skupisko, prawdopodobnie pozostałość zagrody, tworzyły obiekty 
z młodszego okresu przedrzymskiego (kultura oksywska), zgrupowane w pół-
nocnej części stanowiska. Składały się na nie mieszkalna (?) ziemianka w dość 
regularnym kształcie oraz kilka jam o przeznaczeniu gospodarczym. Wzdłuż 
drogi odsłonięto warstwę (w-wa II) zalegającą w rynnowatym zagłębieniu – 
rów lub koleina, wcinającą się w warstwę III. Jej szerokość wynosiła 1,50-2,50 
m, miąższość zaś do 50 cm. W jej obrębie występował materiał zabytkowy 
datowany na czasy nowożytne, w warstwie III odkryto ceramikę pradziejową 
i wczesnośredniowieczną. W obniżonej partii południowo-zachodniej stano-
wiska zalegała warstwa I, częściowo o charakterze akumulacyjnym, zawierająca 
ceramikę naczyniową wczesnośredniowieczną i zalegającą na złożu wtórnym 
ceramikę pradziejową. Miąższość tej warstwy wynosiła od kilku centymetrów 
do 30-40 cm, w jej spągu występowały liczne kamienie o nieintencjonalnym 
układzie. Z tą warstwą wiązało się kilka jam pradziejowych. Warstwa ta w wy-
żej położonych partiach stanowiska przechodziła płynnie w warstwę III (po-
dobna struktura, ale mniejsza wilgotność i silniejsze spłaszczenie), stąd relacje 
stratygraficzne pomiędzy obu jednostkami były trudne do ustalenia, być może 
stanowiły one złoże o tych samych współrzędnych czasowych, na co mógłby 
wskazywać również występujący w obu przemieszany materiał zabytkowy.

Analiza odkrytych obiektów i pochodzącego z nich materiału zabytkowego 
pozwala wyróżnić 5 faz osadniczych::

neolit (kultura pucharów lejkowatych) – z fazą tą związano l obiekt zawie-1. 
rający ceramikę KPL, o śladach zasiedlenia tego stanowiska świadczą rów-
nież fragmenty naczyń neolitycznych odkryte na złożu wtórnym w kilku 
miejscach badanego obszaru;
młodszy okres przedrzymski (kultura oksywska) – w tej fazie istniała na 2. 
tym terenie niewielka osada, w której skład wchodziła zagroda oraz kilka 
jam luźno rozrzuconych w promieniu kilkunastu, kilkudziesięciu metrów; 
w sumie na okres ten wydatowano 17 obiektów, w ich obrębie oraz w war-
stwach kulturowych odkryto 1422 fragmenty naczyń ceramicznych;
wczesne średniowiecze (VII-1 poł. IX w.) – fazę tę reprezentowało 10 obiek-3. 
tów o funkcjach gospodarczych (paleniska), mocno zniszczonych w partii 
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stropowej, w układzie rzędowym; z obiektów tych oraz warstw kulturo-
wych pozyskano 216 ułamków naczyń o wczesnej technologii (naczynia 
częściowo obtaczane);
późne średniowiecze – ślad osadnictwa, na złożu wtórnym, głównie w wy-4. 
pełnisku jam nowożytnych oraz w glebie ornej odkryto 56 ułamków naczyń 
późnośredniowiecznych (młodsze fazy późnego średniowiecza);
czasy nowożytne (koniec XIX-początek XX w.) – z tą fazą związanych jest 5. 
40 jam gospodarczego przeznaczenia, tworzących 2 skupiska w zachodniej 
części stanowiska oraz rząd jam gospodarczych w północnej, wyższej partii 
terenu. Z wypełniska jam oraz warstw kulturowych pozyskano 99 ułamków 
naczyń nowożytnych oraz monetę niemiecką z 1873 r. odnalezioną w stro-
pie jednej z jam.
Ze względu na możliwość wystąpienia pozostałości zasiedlenia z młod-

szego okresu przedrzymskiego w pomocnej partii stanowiska zalecane byłoby 
przeprowadzenie szczegółowego nadzoru w trakcie budowy autostrady.

•	 osada wielokulturowa: : mezolit, epoka brązu – kultura łużycka, okres la-
teński, okres wpływów rzymskich – kultura luboszycka
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w październiku i li-

stopadzie przez mgr Alinę Jaszewską (Pracownia Archeologiczno-Konserwa-
torska). Finansowane przez Urząd Miasta. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 159 m².

Stanowisko położone w obrębie południowego stoku niewielkiego wznie-
sienia (terasy nadzalewowej nad rzeką Lubszą), na północny zachód od mia-
sta Lubska. Badania były związane z budową budynków obsługi oczyszczalni 
ścieków w Lubsku. Objęły częściowo tereny dawnej dzikiej piaśnicy i wysypiska 
śmieci, w związku z czym część stanowiska była zniszczona. Założono 2 wykopy 
w górnej partii stoku oraz 6 wykopów u podnóża stoku. Prace w wykopie nr I nie 
przyniosły żadnych rezultatów – pod warstwą związaną dzikim śmietniskiem 
występowała warstwa calcowa w postaci jasnożółtego piasku. W wykopach nr 
III i IIIa, założonych w górnej partii stoku, odkryto obiekty z okresu lateńskiego 
oraz nieliczne obiekty kultury łużyckiej. U podnóża stoku w wykopach nr II i VI 
znaleziono obiekty z okresu lateńskiego oraz wpływów rzymskich (kultura lu-
boszycka). Natomiast w wykopach nr V, VII i VIII. przylegających od południa 
i południowego wschodu do wykopów II i VI, oprócz obiektów z okresu lateń-
skiego i rzymskiego, odkryto również mezolityczną warstwę kulturową z dużą 
ilością materiału krzemiennego (mikrolitycznego).

Materiały i dokumentacja są przechowywane w Pracowni Archeologiczno-
Konserwatorskiej Żary (do czasu pełnego opracowania).

Badania nie będą kontynuowane.

•	 ślady osadnicze z epoki neolitu kultury lendzielskiej
ślady osadnicze z epoki neolitu kultury pucharów lejkowatych•	
ślad osadniczy kultury grobów kloszowych z wczesnego okresu lateńskiego•	
osada kultury przeworskiej z wczesnego okresu rzymskiego•	
osada późnośredniowieczna (2 poł. XV-XVI w.)•	

Badania przeprowadzone przez mgr. Ireneusza Marchelaka i mgr. Pawła 
Frąsiaka (Fundacja Badań Archeologicznych im. prof. Konrada Jażdżewskiego 
w Łodzi). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierw-
szy sezon badań.

Stanowisko zlokalizowane na trasie autostrady Al. Jego zasięg określony na 
podstawie badań powierzchniowych na około 14 ha, w pasie kolizji z autostradą 
obejmuje około 7 ha. Stanowisko położone w pobliżu górnej krawędzi doliny 
Wisły, na spłaszczonej powierzchni równiny morenowej i jej południowym i po-
łudniowo-wschodnim stoku, graniczącym z niecką wytopiskową. Otworzono 5 

LUBSKO, st. 7, gm. loco,  
woj. lubuskie, AZP 65-09/19

LUDWINOWO, st. 3,  
gm. Włocławek, woj. kujawsko- 
pomorskie, AZP 49-47/-
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wykopów prostopadłych do osi autostrady o łącznej powierzchni 4800 m2, zlo-
kalizowanych na południowo-wschodnim stoku. Odkryto 401 obiektów nieru-
chomych, w tym 3 kultury pucharów lejkowatych, l kultury lendzielskiej, l kul-
tury grobów kloszowych, 24 kultury przeworskiej, 30 późnośredniowiecznych 
(lub z przełomu z okresem nowożytnym) oraz pozostałe obiekty bezceramiczne, 
w większości dołki posłupowe, pozwalające na wyznaczenie co najmniej kilku 
bardziej regularnych układów konstrukcyjnych. Pozyskano 18 600 fragmentów 
ceramiki (16 682 późnośredniowiecznej/nowożytnej oraz 1918 pradziejowej, 
głównie z wczesnego okresu rzymskiego), 5704 fragmenty kości zwierzęcych, 61 
metali, 12 krzemieni (głównie o proweniencji neolitycznej), 182 fragmenty po-
lepy, 3 przęśliki, fragment siekierki kamiennej, fragment grzebienia kościanego 
i inne. W wyższych partiach przebadanego terenu, bezpośrednio pod humusem 
wystąpił poziom gliny zwałowej, gdzie zanotowano ślady najintensywniejszego 
osadnictwa. W partiach niższych zarejestrowano rozległą warstwę czarno-bru-
natnej próchnicy o charakterze spływowym, wypełniającą obniżenie pomiędzy 
badanym a sąsiednim stokiem równiny morenowej. Wraz z warstwą mułu hu-
musowego w poziomie spągu, świadczącą o istnieniu w przeszłości terenu zaba-
gnionego, miąższość wypełniska obniżenia dochodziła do 150 cm poniżej hu-
musu. Opisane nawarstwienia zawierały znaczne ilości materiału ceramicznego 
i fragmentów kości zwierzęcych. W najniższej strefie warstwy spływowej wy-
stąpiła ceramika późnośredniowieczna i nowożytna  – około 1500 fragmentów, 
przy ponad 600 fragmentach kości zwierzęcych z ara (ar 2/ha I), w wyższej zaś 
wczesnorzymska (ponad 300 fragmentów, wraz z ponad 400 fragmentami kości 
w arze 6/ha I) oraz nieliczne fragmenty ceramiki neolitycznej w poziomie mułu 
humusowego. W ramach osady wczesnorzymskiej odkryto kilka półziemianek 
(ob. l, 27, 73, 74, 216, 290, 327), 3 studnie bezcembrowinowe wykopane bezpo-
średnio w warstwie gliny (ob. 215, 277, 353) oraz ślady częściowo odkrytego, 
dużego budynku słupowego (około 12 x 14 m) (ary 80-90/ha III). W górnym po-
ziomie wypełniska obiektu 74 zarejestrowano szkielet psa w zachowanym ukła-
dzie anatomicznym. Materiał ceramiczny (wraz z fr. zdobionego grzebienia jed-
nowarstwowego) pozwala datować przebadaną część osady na fazę B2, z moż-
liwością rozciągnięcia chronologii do wczesnej fazy okresu późnorzymskiego. 
Osadnictwo późnośredniowieczne (nowożytne) reprezentuje kilka dużych, jam 
(ziemianek) (ob. 61, 182, 319, 323, 354, 373), o głębokości dochodzącej do 1,80 m  
(ob. 319) oraz glinianka (ob. 38, 38 A-C) z bardzo liczną ceramiką w wypełnisku 
(ponad 4000 fragmentów), w większości przypadków mających złożoną, wielo-
warstwową stratygrafię wypełnisk. W materiale ceramicznym dominuje kuchen-
na i stołowa ceramika redukcyjna, występująca wraz z zaawansowaną ceramiką 
utleniającą oraz pojedynczymi fragmentami z naczyń szkliwionych. Z punktu 
widzenia technologicznego, obok zdecydowanie przeważającej ilościowo ce-
ramiki wykonanej techniką taśmowo-ślizgową, występują fragmenty ceramiki 
toczonej. Powyższe cechy pozwalają omawiane materiały datować ramowo na 
2. poł. XV i XVI w. Z innych kategorii zabytków związanych z tym poziomem 
chronologicznym należy wymienić fragment strzemiona (ob. 323) oraz krzesiwo 
kabłąkowe (ar 12/ha I, I warstwa mechaniczna). Materiały neolityczne reprezen-
tuje jama kultury lendzielskiej, grupy brzesko-kujawskiej, z jej fazy klasycznej 
(ob. 268) oraz 3 obiekty kultury pucharów lejkowatych, m.in. glinianka (ob. 368) 
zawierająca pucharek zdobiony połączeniem stempelka z zygzakiem, który moż-
na odnieść do schyłku fazy wióreckiej, oraz fragmenty rogu ze śladami cięcia 
– odpad od produkcji toporów rogowych. Wczesną epokę żelaza reprezentuje 
jama kultury grobów kloszowych (ob. 37).

patrz: wczesne średniowieczeLudwinów st. 8, gm. Leśna 
Podlaska, woj. lubelskie,  
AZP 59-85/18
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patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 cmentarzysko birytualne grupy masłomęckiej, kultura wielbarska 
(okres wpływów rzymskich)

Badania wykopaliskowe kierowane przez prof. Andrzeja Kokowskiego oraz 
mgr Monikę Gładysz i Marcina Juścińskiego (Instytut Archeologii Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) miały charakter systematycznych 
prac badawczych, finansowanych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Dwudziesty pierwszy sezon badań, w trakcie którego rozpoznano, 
przebadano i zadokumentowano 2,8 ara powierzchni stanowiska.

Prace eksploracyjne prowadzono w obrębie 20 obiektów grobowych, wśród 
których 3 okazały się pochówkami ciałopalnymi, a w pozostałych grobach stwier-
dzono inhumację, przy czym w 12 przypadkach szkielety były niekompletne. 
Wśród przebadanych grobów tylko 3 nie miały żadnego wyposażenia. W ogólnej 
liczbie grobów badanych w tym sezonie 5 zawierało pochówki dziecięce.

Podsumowując tegoroczne badania, należy zaznaczyć, że miały one na celu 
rozpoznanie północno-wschodniej strefy przyległej do cmentarzyska, gdzie naj-
prawdopodobniej funkcjonowało w starożytności oczko wodne, o czym świadczą 
nawarstwienia glebowe uchwycone w wykopach i ukształtowanie powierzchni 
terenu. Pusta przestrzeń pozbawiona grobów w północnej i wschodniej części 
badanego obszaru zdaje się świadczyć o krańcu cmentarzyska na tym odcinku.

Dokumentacja powykonawcza z badań (niekompletna) znajduje się 
w WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu, a materiały zabytkowe zdeponowano 
w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Wyniki badań zostały opublikowane w „Archeologii Polski Środkowow-
schodniej”, t. VI, Lublin 2001, s. 107-123.

•	 cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej (późny okres wpływów 
rzymskich i wczesna faza okresu wędrówek ludów)

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 5 do 29 lipca pod 
kierunkiem mgr. Marcina Biborskiego (Firma Usługowa B.J. Kazior, Instytut Ar-
cheologii Uniwersytetu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). Fi-
nansowane przez GKZ, Śląski WKZ, Instytut Archeologii Uniwersytetu Archeolo-
gii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przebadano powierzchnię 9 arów.

Badaniami objęto północną (starszą) część nekropoli datowana na fazę Cla 
okresu rzymskiego i południową (młodszą) część datowaną na końcową fazę 
późnego okresu rzymskiego i początki okresu wędrówek ludów (fazy Clb-C2 
i D). Odkryto łącznie 40 grobów (nr 321-360), w tym 6 częściowo zniszczonych 
przez orkę leśną bądź wykopy rabunkowe. Wyróżniono 14 grobów popielnico-
wych, 22 jamowe oraz 4 warstwowe. Poza dużą ilością ceramiki kultury prze-
worskiej znaleziono liczne zabytki wydzielone – 1850 sztuk, m.in. kilkadziesiąt 
fragmentów terra sigilata (do pełnej rekonstrukcji naczynia), fragmenty impor-
towanego naczynia szklanego, zapinki brązowe, umba i imacze tarcz, żelazną 
szyjkę pochwy miecza, wisiorki, zawieszki miecza, okucia szkatułek, zapinki, 
zawieszki, nóż, igłę, grzebienie.

Materiały z badań do czasu pełnego opracowania będą znajdowały się w In-
stytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, 
s. 229-241.

Badania będą kontynuowane w kolejnych sezonach.

Mamień, st. 3, gm. Parzęczew, 
woj. łódzkie, AZP 62-50

Markowice, st. 26, gm. 
Kleszczewo, woj. wielkopolskie

MASŁOMĘCZ, st. 15,  
gm. Hrubieszów, 
woj. lubelskie, AZP 88-94/80

MOKRA, st. 8, gm. Miedzno, 
woj. śląskie, AZP 83-46/58
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•	 osada kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich.
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 10 do 23 maja 

przez Martę Stasiak-Cyran z Działu Archeologii Muzeum Lubelskiego w Lu-
blinie (autorkę sprawozdania). Badania finansowane przez Lubelskiego WKZ 
i Muzeum Lubelskiego. W roku 2000 wsparcia udzieliły także Katedra Arche-
ologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz władze Gminy 
Józefów nad Wisłą.

Stanowisko zostało odkryte w 1979 r. w trakcie badań powierzchniowych. 
Pierwsze sondażowe wykopaliska przeprowadzono w 1986 r. Badania wzno-
wiono w 1996 r. i kontynuowano w latach 1997-1999. W czasie 5 sezonów wy-
kopaliskowych zbadano obszar 1006 m2 stanowiska, odkrywając 56 obiektów 
archeologicznych i prawie 24 000 zabytków.

W szóstym sezonie wykopalisk, w 2000 r., odsłonięto kolejny fragment osa-
dy na północ od obszaru już rozpoznanego w latach poprzednich. Przebadano 
powierzchnię 121,50 m2 stanowiska. 

W trakcie badań dokończono eksplorację obiektu 59 – domostwa, którego 
północno-zachodnia część pozostała w czasie prac w 1999 r. poza zasięgiem 
wykopów. Potwierdzono całkowitą wielkość obiektu wynoszącą łącznie 56 m2. 
Jest on największym z dotychczas odkrytych na stanowisku 5 w Nieszawie Ko-
lonii. Domostwo o konstrukcji słupowej nieznacznie zagłębionej w ziemię (wy-
eksplorowano 38 dołków posłupowych) zostało zbudowane na planie prosto-
kąta, dłuższymi bokami ustawionego wzdłuż osi północny zachód-południo-
wy wschód. Wypełnisko badanej części obiektu zawierało dużą ilość ręcznie 
wykonanej ceramiki naczyniowej, w tym niemal kompletną czarkę o gładkich 
czarnych powierzchniach. Na podstawie zabytków wydzielonych zarejestrowa-
nych w obiekcie w poprzednim sezonie badań jego chronologię należy umieścić 
w obrębie faz B2b-C1a okresu wpływów rzymskich.

W pobliżu chaty odsłonięto także bruk kamienny (obiekt 75) o nieustalonej 
funkcji. Większość odkrytych obiektów (nr 70, 71, 72A, 72B, 73 i 74) należy 
określić mianem jam o charakterze gospodarczym. Jamy te zawierały głównie 
fragmenty ceramiki i kości zwierzęce. Do najbardziej interesujących znalezisk 
pochodzących z tych obiektów należy narzędzie kościane, tzw. miecz służący 
do przybijania nici wątku w procesie tkania, znaleziony w jamie 72A.

Za najciekawsze odkrycie w sezonie 2000 należy uznać 2 głębokie (1,73 m 
i 2,73 m) jamy tworzące wraz ze zlokalizowanym tuż obok nich paleniskiem ze-
spół funkcjonalny (obiekt 69). Zawierały niewielką, jak na swoje rozmiary, ilość 
materiału zabytkowego: ceramiki i kości zwierzęcych. Wokół jam i paleniska 
wyróżniono układ dołków posłupowych, co w połączeniu z faktem występowa-
nia dużej ilości polepy konstrukcyjnej w wypełniskach jam świadczy o istnie-
niu nad nimi jakiegoś rodzaju konstrukcji naziemnej – zadaszenia. Palenisko 
posiadało bruk kamienny o wymiarach 2 x 1,4 m oraz otoczkę z dość zwartej 
warstwy polepy. Materiały kostne i próbki paleobotaniczne oddano do analiz 
specjalistycznych. Ich wyniki być może wyjaśnią funkcję obiektów. Ze względu 
na obecność ceramiki toczonej chronologię zespołu należy określić na młodszy 
okres wpływów rzymskich, najpewniej na fazę C2. Podobnie można datować 
znalezioną w warstwie kulturowej osady zapinkę brązową typu Almgren 162. 

Zabytki i dokumentacja są przechowywane w Muzeum Lubelskim w Lu-
blinie. 

Wyniki badań zostały opublikowane w „Archeologii Polski Środkowow-
schodniej”, t. VI, Lublin 2001, s. 98-106.

Badania będą kontynuowane.

patrz: wczesna epoka żelaza

NIESZAWA-KOLONIA, 
st. 5, gm. Józefów nad Wisłą, 
woj. lubelskie, AZP 82-74/9

Nowy Dwór, st. 7, gm. Peplin, 
woj. pomorskie,  
AZP 20-44/55
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patrz: paleolit

parz: neolit

•	 osada kultury wielbarskiej (okres wpływów rzymskich)
ślady osadnictwa z okresu późnego średniowiecza i nowożytności•	

Ratownicze badania archeologiczne na autostradzie A1, przeprowadzone 
pod kierunkiem Zbigniewa Borcowskiego (Muzeum Archeologiczne w Gdań-
sku). Przebadano powierzchnię 98,90 arów.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2000”, s. 15-16.
Badania będą kontynuowane.

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 osada kultury przeworskiej z okresu rzymskiego
Ratownicze badania sondażowe, przeprowadzone od 1 do 25 sierpnia przez 

dr hab. Renatę Madydę-Legutko, prof. UJ (autorka sprawozdania, Instytut Ar-
cheologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Finansowane przez WKZ w Przemy-
ślu. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 250 m².

Badania koncentrowały się w południowej części osady, w partii stanowiska 
dostępnej do badań. W tej strefie gospodarczo-produkcyjnej odkryto 55 obiektów 
archeologicznych.

Spośród odsłoniętych obiektów na uwagę zasługują 3 płytkie, nieckowate pa-
leniska oraz 7 czworokątnych palenisk, analogicznych pod względem rozmiarów 
i konstrukcji do tego typu obiektów odkrytych w roku ubiegłym. Dwa z nich na-
leżały do kompleksu obiektów składającego się poza czworokątnymi paleniskami 
z płytkiego rowu o długości 10 m, który łączył wspomniane paleniska, oraz z 7 jam 
posłupowych rozmieszczonych po obu stronach rowu. W jednym z tych palenisk 
znajdował się żużel miseczkowaty z obróbki kowalskiej.

W bezpośrednim pasie przylegającym od północy do palenisk odsłonięto 14 jam 
osadowych zróżnicowanych ze względu na wielkość i kształt, maksymalnie zagłębio-
nych do 110 cm od współczesnego poziomu gruntu. Niektóre z nich blisko względem 
siebie położone wraz z jamami posłupowymi tworzyły zapewnie pierwotnie inten-
cjonalne zespoły. W jamach występowały fragmenty naczyń lepionych ręcznie i wy-
konanych na kole garncarskim, w tym z grubościennych naczyń zasobowych.

W badanej strefie odkryto także 31 dołków posłupowych, z których część była 
związana z paleniskami i jamami osadowymi. Rozmieszczenie pozostałych jam nie 
pozwoliło na rekonstrukcję ewentualnych budowli słupowych.

Materiały i dokumentacja są przechowywane w Instytucie Archeologii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Recherches Archeologiques”.
Badania będą kontynuowane.

Ojców, Jaskinia Łokietka,  
st. 24, woj. małopolskie, 
AZP 99-55/22

Olchowa, st. 20,  
gm. Iwierzyce, woj. podkarpackie, 
AZP 103-74/105

OLSZÓWKA, st. (Aut. 70), 
gm. Gardeja, woj. pomorskie

Opalenie, st. 1, gm. Gniew, 
woj. pomorskie, AZP 24-45/-

Opoki, st. 47, gm. Aleksandrów 
Kujawski, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 43-43

Ostrołęka, st. 7,  
gm. Sulmierzyce, woj. łódzkie, 
AZP 79-48/88

PAKOSZÓWKA, st. 1,  
gm. Sanok, woj. podkarpackie, 
AZP 112-77/83
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•	 cmentarzysko kultury bogaczewskiej i grupy olsztyńskiej z młodszej 
fazy późnego okresu przedrzymskiego - rozwiniętej fazy okresu wę-
drówek ludów (A3-E)
transzeje z I wojny światowej•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 17 lipca do 5 
sierpnia przez Małgorzatę i Macieja Karczewskich (autor sprawozdania), przy 
współpracy Anny Gryzak (Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku i Mu-
zeum Okręgowe w Suwałkach). Finansowane przez Instytut Historii Uniwer-
sytetu w Białymstoku, Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Urząd Gminy Miłki. 
Dziewiąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 75 m².

Prace wykopaliskowe prowadzono w zachodniej części cmentarzyska. Wy-
eksplorowano 23 pochówki, w tym 22 nowo odkryte groby (nr 269-290) i grób 
268 rozpoznany w 1999 r. Wyeksplorowano groby obejmowały 11 pochówków 
popielnicowych z czytelną jamą grobową (groby: 268, 269, 276, 280-282, 284-
286, 288, 289), 11 bezpopielnicowych z czytelną jamą grobową (groby: 270-275, 
277-279283, 287) i pochówek szkieletowy konia (grób 290). Część eksploro-
wanej powierzchni zajmowały wypełniska obiektów nowożytnych – transzeje 
z czasów I wojny światowej i jama o nieokreślonej funkcji i chronologii ozna-
czona jako zaciemnienie l.

Odkryte w 2000 r. groby wyznaczały trzy strefy. Groby 270-271 znajdo-
wały się na południowym skraju nierozpoznanego jeszcze w całości skupiska 
pochówków znajdującego się w północnej części cmentarzyska. Groby 268, 
269, 273-289 wchodziły w skład zwartej koncentracji pochówków na zachod-
nim skraju zbadanej części cmentarzyska. Odkryte tu groby tworzyły do 4 na-
warstwień. Pochówek koński zawierał jedynie prawą, przednią część szkieletu 
konia o orientacji północny wschód-południowy zachód, z odciętą głową, i był 
przykryty warstwą kamieni. Należał najprawdopodobniej do słabo jeszcze roz-
poznanej strefy grobów końskich w zachodniej części cmentarzyska.

Na wyposażenie pochówków ciałopalnych składały się m.in. sprzączka że-
lazna typu AE.l wg R. Madydy-Legutko (grób 277), masywna brązowa branso-
leta mankietowa o pogrubionych, nieznacznie zwężających się końcach (grób 
280), zachowana w 27 fragmentach brązowa bransoleta 3-4-zwojowa z wąskiej 
taśmy, z zakończeniami w formie schematycznych główek węży (grób 282), 
brązowa zapinka zbliżona do A. 167, żelazna sprzączka typu AJ.2 wg R. Ma-
dydy-Legutko, szczypczyki żelazne o wąskich cęgach (grób 283), 5 żelaznych, 
prostokątnych okuć na pas (grób 286). Ponadto w warstwie ornej natrafiono na 
brązową zawieszkę w formie 4-szprychowego koła, 2 żelazne sprzączki typu 
AC.13 wg R. Madydy-Legutko, mały żelazny grot oszczepu zbliżony do typu 8 
odmiany 3 wg P. Kaczanowskiego.

Materiały i dokumentacja są przechowywane w Muzeum Okręgowym 
w Suwałkach i Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych 
w Polsce Północno-Wschodniej i na Zachodniej Białorusi w latach 2000-2001”, 
Białystok 2002, s. 225-239.

Badania będą kontynuowane.

cmentarzysko z młodszego okresu przedrzymskiego (fazy A2/A3-A3/•	
B1)

Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone przez mgr Zbigniewa 
Wichrowskiego (autor sprawozdania) przy udziale mgr Marty Cyran (Muzeum 
Lubelskie w Lublinie i Muzeum Regionalne w Kraśniku). W badaniach uczest-
niczyli studenci Katedry Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie pod kierunkiem mgr Piotra Łuczkiewicza. Finansował WKZ w Lu-
blinie. Czwarty sezon badań (nie licząc lat 1990-92).

PAPROTKI KOLONIA,  
st. 1, gm. Miłki, woj. warmińsko-
mazurskie, AZP 21-73
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PIKULE, st. 2, gm. Janów 
Lubelski, woj. lubelskie
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Prace wznowiono po stwierdzeniu nowych śladów i ingerencji poszukiwa-
czy militariów. Zrekonstruowano wcześniejszą siatkę pomiarową i wykonano 
penetrację całego obszaru stanowiska lokalizatorami metali. Przebadano ob-
szar o powierzchni 3,54 arów wykopami sondażowymi, w tym w miejscach 
stwierdzonych dołków rabunkowych.

W trakcie prowadzonych prac wyróżniono 28 obiektów o różnym charak-
terze.

Zniszczenie stanowiska przez osoby penetrujące jego obszar z wykrywa-
czami metali praktycznie uniemożliwia rekonstrukcję pierwotnego założenia. 
Wśród odsłoniętych obiektów 4 można uznać ze względu na występowanie 
spalonych kości za ewidentne obiekty grobowe. W obiekcie 106 stwierdzono 
obecność szczątków dwóch osobników dorosłych w wieku Maturus (30-50 lat), 
być może mężczyzny i kobiety. Kości ludzkie w mniejszej ilości zarejestrowano 
jeszcze w trzech obiektach: 82, 84 i 103. W tym ostatnim wystąpiły w śladowej 
ilości obok ceramiki, co jest wyjątkiem na stanowisku. Generalnie potwierdza 
to tezę o występowaniu kości prawie wyłącznie w południowej i południowo-
wschodniej części stanowiska, przy czym z reguły z kośćmi występują przed-
mioty o charakterze militarnym (nity od umba w ob. 106). 

W siedmiu przypadkach stwierdzono występowanie ceramiki, w tym jeden 
raz z nożem (ob. 84), drugi z szydłem (obiekt 103). Dwa obiekty zawierały wy-
łącznie ceramikę, ale nie ma pewności czy nie wyjęto wcześniej z nich przed-
miotów metalowych. W kilku wykopach zaobserwowano ewidentne ślady wko-
pów, płytsze mogły zostać niezauważone. Nadal nie stwierdzono występowania 
ceramiki w najdalej na południe wysuniętej „militarnej” części stanowiska.

W sezonie 2000 r., może nawet szczególnie, potwierdziła się licznie wy-
stępująca na stanowisku kategoria pojedynczych przedmiotów metalowych 
(12 znalezisk) lub występujących po kilka obok siebie (3 obiekty). Tylko część 
ma ślady patyny ogniowej lub intencjonalnego zniszczenia, co pozwala je bez-
spornie interpretować jako wyposażenie grobowe, być może grobów symbo-
licznych. Kilka przedmiotów w tym groty, noże i półkoski nie posiadają tych 
cech. Zapewne pochodzą też z wyposażenia grobowego, choć nie można przy 
niektórych wykluczyć ich przypadkowej obecności na stanowisku.

Obiekty i zabytki występują bardzo płytko, od 15-20 cm do 30-35 cm od 
powierzchni w czystym piasku, co potwierdza wcześniejsze spostrzeżenia. 
Podobnie jak wcześniej rysują się trudności w określeniu kryteriów wyróżnie-
nia granic poszczególnych obiektów przeważnie wyznaczanych przez zasięg  
zabytków.

Wyniki tegorocznch badań również nie zmieniają ustaleń chronologicz-
nych. Ostroga typu A wg Ginalskiego, zapinki typu M, sprzączka z przedłużo-
nym kolcem, noże z łukowatym grzbietem, mieszczą się w fazie A3 i pocz. fazy 
B1. Wystąpiły ponadto półkoski. Ceramika nawiązuje dokładnie do podobnej 
z wcześniejszych badań zarówno pod względem technologii (z powodu bardzo 
słabego wypału, łuszczy się i kruszy), form i zdobnictwa. Są to naczynia garn-
kowate z gruboziarnistą domieszką, trudne, ze względu na stan zachowania, 
do wiernej rekonstrukcji. Brunatne powierzchnie są lekko schropowacone lub 
miotełkowane i słabo wygładzone, pod wylewem wygładzone staranniej. Or-
namentyka ogranicza się do dołków palcowych, wałków dookolnych z dołkami 
palcowymi oraz nacinania i karbowania krawędzi wylewu. Ceramika ma bardzo 
bliskie analogie w grubościennej ceramice z Jutlandii oraz z terenu kultury Po-
ienesti-Łukasevka, utożsamianej z Bastarnami.

Generalnie utrzymuje się podział na kilka stref, w których dominują okre-
ślone formy zabytków: część południowo-wschodnia – militarne, gdzie najczę-
ściej występują też spalone kości, oraz części północna i zachodnia, w których 
dominują narzędzia rolnicze (półkoski, noże) i ceramika. Potwierdza się prak-
tycznie wykluczenie się ceramiki i spalonych kości w jednym obiekcie.
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Po tegorocznych badaniach minimalnie zwiększył się zasięg występowa-
nia obiektów, ale powierzchnię należy nadal określić na 12 ha. Najintensyw-
niej użytkowano cmentarzysko w fazie A3 młodszego okresu przedrzymskie-
go. Utrzymuje się podział na kilka stref zagęszczenia obiektów oddzielonych 
obszarami rozrzedzonego występowania lub braku obiektów. Trudno jed-
nak definitywnie stwierdzić jaki wpływ na taki obraz ma wieloletni rabunek  
stanowiska.

Analogie ceramiki i części metali nawiązują do terenu Jutlandii i kultury 
Poienesti-Łukasevka oraz kultury zarubinieckiej wskazując na związki z tymi 
obszarami i być może z Bastarnami.

Z punktu widzenia badawczego i konserwatorskiego spełnione zostały 
wszystkie postulaty, trudno bowiem byłoby chronić stanowisko na tak dużym 
obszarze leśnym. Być może pewne dane do dotychczasowych ustaleń i hipotez 
wniosłyby badania przyrodnicze i rozpoznanie okolicznych bagien.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Regionalnym 
w Kraśniku. 

Wstępne wyniki badań zostały opublikowane w „Archeologii Polski Środ-
kowowschodniej”, t. VI.

Nie przewiduje się kontynuacji badań.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesna i starsza epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 osada kultury amfor kulistych (neolit)
ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej i kultury amfor kulistych •	
(neolit)
ślady osadnicze z wczesnej epoki brązu•	
osada z okresu halsztacko-wczesnolateńskiego•	
cmentarzysko kultury wielbarskiej (wczesny okres wpływów rzym-•	
skich)
osada kultury wielbarskiej (wczesny okres wpływów rzymskich)•	
ślady osadnictwa z wczesnego i późnego średniowiecza•	
ślady osadnictwa z okresu nowożytnego•	

Prace wykopaliskowe na stanowisku przeprowadzono od 20 marca do 2 
września. W związku z dużą powierzchnią badanego obszaru podzielono je na 
4 odcinki. Badaniami na odcinku kierowali mgr J. Sobieraj, na odcinku B mgr  
P. Gużyński, na odcinku C dr M. Hoffmann i mgr L. Kucharski, a na odcinku D 

Piskorzówek, st. 14, 
gm. Domaniów, woj. dolnośląskie

Płąchawy, st. 25,  
gm. Płużnica, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 33-44/117

Podlotów, st. 2, gm. Łaszczów, 
woj. lubelskie, AZP 93-92/3

Police Średnie, st. 13,  
gm. Kościelec, woj. wielkopolskie, 
AZP 58-44/92

Radawa, st. 8, gm. Wiązownica, 
woj. podkarpackie, AZP 101-
84/11

Rąb, st. 3, gm. Przodkowo, 
woj. pomorskie, AZP 10-40/73

ROGOWO, st. 23, gm. Lubicz, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 38-45/107
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dr A. Bokiniec. W trakcie zeszłorocznych prac przebadano obszar o powierzch-
ni 154,5- ara (odcinek A – 92,50 ara, odcinek B – 62 ary). W roku bieżącym wy-
eksplorowano dalszych 401 arów (odcinek A – 49,77 ara, odcinek B – 96,75 ara, 
odcinek C – 215,50 ara, odcinek D – 39 arów).

Na stanowisku stwierdzono występowanie IX warstw o zróżnicowanej 
konsystencji, o maksymalnej miąższości 50-60 cm. Nie znaleziono złożonych 
układów stratygraficznych, warstwy nie zalegały w układzie pionowym, a je-
dynie stykały się ze sobą. Najbardziej skomplikowana sytuacja występowała na 
cmentarzysku, gdzie w obrębie prostej warstwy stwierdzono 2 poziomy użyt-
kowe. Na pierwszy składały się głównie groby ciałopalne, pod nimi zaś zalega-
ły groby szkieletowe i nieliczne ciałopalne. Ponadto, ze względu na wyjątkowo 
złą czytelność wypełnisk, jamy grobowe odkrywano również na trzecim po-
ziomie eksploracji. Ze względu na zniszczenie części stanowiska, znajdującej 
się na kulminacji wzniesienia przez intensywną uprawę, znaczną liczbę grobów 
odkryto już w warstwie ornej. Wyróżnione warstwy konsystencyjne zawierały 
niewielkie ilości materiału zabytkowego, głównie ceramiki pochodzącej przede 
wszystkim z wczesnego okresu wpływów rzymskich. Podczas badań w 1999 r. 
odkryto 688 obiektów, a w roku następnym 2270. Łącznie w obu sezonach wy-
eksplorowano 2958 obiektów, spośród których zaledwie 64 nie są datowane na 
okres wpływów rzymskich. Przeważały obiekty o nieustalonym przeznaczeniu 
(1052) oraz dołki posłupowe (861), zarejestrowano tu ponadto 441 piecyków 
kotlinkowych, 288 grobów, 139 palenisk, 121 jam gospodarczych, 28 pieców, 
w tym 2 wapienniki, oraz przypuszczalnie 26 obiektów mieszkalnych, wśród 
których 9 jest datowanych na okres wpływów rzymskich.

W północno-wschodniej części stanowiska, na kulminacji wyniesienia 
(północna część odcinka A i wschodnia odcinka B), na obszarze około 45 arów 
znajdowało się birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej z wczesnego okre-
su wpływów rzymskich. Odkryto na nim 137 grobów szkieletowych i 151 ciało-
palnych, wśród których odnotowano tylko 3 pochówki popielnicowe, pozosta-
łe to groby jamowe. Groby ciałopalne, płytko położone, prawie we wszystkich 
przypadkach zostały naruszone bądź zniszczone przez głęboką orkę; bardzo 
rzadko zdarzały się stosunkowo dobrze zachowane. Niewielka liczba grobów 
popielnicowych może być spowodowana właśnie stanem zachowania cmenta-
rzyska. Do najlepiej zachowanych należą groby szkieletowe, w których zmar-
łych składano nawet na głębokości do 2 m poniżej poziomu gruntu. To wła-
śnie one dostarczyły największej liczby dobrze zachowanych fibul, bransolet 
i paciorków. Prawie wszystkie groby z wyposażeniem są datowane na wczesny 
okres wpływów rzymskich, jedynie 2 można uznać za późnorzymskie. Mate-
riał zabytkowy datuje założenie tego cmentarzyska na początek okresu wpły-
wów rzymskich. Świadczą o tym brązowe zapinki typów A.236, A.67 i A.68 (R. 
Wołągiewicz, 1975). Nekropola była używana w ciągu całego okresu wczesno-
rzymskiego, czego dowodzą fibule oczkowate stanowiące najliczniejszą grupę 
zapinek reprezentowaną przez wszystkie odmiany Almgrena oraz fibule II i IV 
grupy Almgrena (1921; Andrzejowski, 1998). Poza nielicznymi zapinkami typu 
A.123 brak innych form z V grupy, w szczególności tak charakterystycznych 
dla fazy B2/C1 w kulturze wielbarskiej typów A.95-96 (R. Wołągiewicz, 1981). 
Grób z unikatową fibulą zdobioną emalią można by datować właśnie na tę ubo-
go reprezentowaną na tym cmentarzysku fazę. Analogie do tej fibuli pochodzą 
z obszaru kultury zachodniobałtyjskiej. Na północnym skraju cmentarzyska 
w 2 obiektach, w tym w jednym o nieokreślonej funkcji natrafiono na fragmenty 
3 zapinek z podwiniętą nóżką z l serii VI grupy Almgrena. Są to jedyne tak póź-
no datowane zabytki w tym kompleksie osadniczym. Bransolety sztabkowate 
to dominujący typ bransolet na tym cmentarzysku, zaledwie kilka egzemplarzy 
reprezentuje popularny w kulturze wielbarskiej typ ze żmijowatymi główkami. 
Do niezwykle ważnych należy pochówek z kompletnym pasem norycko-pan-
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nońskim, składającym się z około 150 brązowych nitów różnych kształtów, ażu-
rowej klamry i 2 końcówek pasa. Jest to jedyny na obszarze Barbaricum kom-
pletny pas tego typu. Do wyposażenia tego grobu należała również kolia złożo-
na z około 100 szklanych i bursztynowych paciorków, w tym 2 twarzowych, 3 
zapinki, szpila, 2 bransolety. Niezwykle interesujący, jedyny w swoim rodzaju 
na tym cmentarzysku i unikatowy w północnym zasięgu kultury wielbarskiej 
był duży grób, w którym mieściło się kilka cząstkowych pochówków. Nietypo-
we było także jego wyposażenie, w którego skład wchodziły m.in. unikatowe 
brązowe zawieszki. Naczynia, ograniczone wyłącznie do form miniaturowych, 
bardzo rzadko towarzyszyły pochówkom. Dzięki temu cmentarzysku lawinowo 
wzrosła ilość nowych materiałów źródłowych, które dają trudne do przecenie-
nia możliwości poznania kultury wielbarskiej we wczesnym okresie wpływów 
rzymskich.

W północnej części stanowiska wystąpiły także wszystkie obiekty niedato-
wane na okres wpływów rzymskich, tj. szkieletowy pochówek zwierzęcy kul-
tury amfor kulistych oraz dalszych 5 obiektów z materiałem zabytkowym tej 
kultury, 4 jamy kultury ceramiki wstęgowej rytej, 3 obiekty datowane ogólnie na 
neolit (KPL?), 2 jamy z ceramiką z wczesnej epoki brązu, 37 obiektów z okresu 
halsztacko-lateńskiego, 2 wczesnośredniowieczne, późnośredniowieczny, 7 no-
wożytnych i współczesny.

W bezpośrednim otoczeniu cmentarzyska natrafiono na kilka obiektów 
przypuszczalnie o charakterze mieszkalnym, jednak co najmniej 1 z nich – 
z monetą Antonina Piusa – jest współczesny ostatniemu etapowi użytkowania 
nekropoli. Mogą one być zatem funkcjonalnie związane z sakralnym charakte-
rem miejsca i rytuału pogrzebowego.

Podobnie wielką wartość jak cmentarzysko dla stanu naszej wiedzy na temat 
kultury ma prawie 5,5-hektarowa część osady w Rogowie. Trzeba podkreślić, 
że rozpoznany obszar obejmuje głównie jej część produkcyjną, znajdującą się 
w południowej części stanowiska. Zarejestrowano tu wyłącznie obiekty z okre-
su wpływów rzymskich (południowa część odcinka A, południowo-wschodnia 
część odcinka B oraz odcinek C i D). Odkryto m.in. 441 pieców kotlinkowych, 
które koncentrowały się w 2 głównych skupiskach liczących po około 100 obiek-
tów, nietworzących jednak układów regularnych, czym różnią się od uporządko-
wanych piecowisk hutniczego ośrodka świętokrzyskiego (Gula 1981). Pozostałe 
piece tego typu występowały w mniejszych grupach o różnej liczebności albo 
pojedynczo. Były zlokalizowane na łagodnym zboczu południowym, pomiędzy 
ramionami wyniesienia. W ich bezpośrednim sąsiedztwie, do głębokości 1 m 
stwierdzono osady piaszczyste i mułkowe, w których podłożu na całym obsza-
rze zalega glina morenowa. Pozostałości po piecach mają w rzucie poziomym 
postać kolistych obiektów o średnicy najczęściej 40-50 cm. Ich wypełnisko sta-
nowił żużel w postaci różnej wielkości luźno zalegających sopli i brył, niekiedy 
nieznacznie zeszklonych. Tylko jeden obiekt, znajdujący się na północnym skra-
ju północnego „pola” dymarek, zawierał zwarty kloc żużla. W zachodniej czę-
ści osady natrafiono na skupiska najczęściej drobnych bryłek rudy darniowej, 
które w rzucie poziomym rysowały się jako obiekty o nieregularnym kształcie. 
Skupiska te są raczej związane ze składowaniem rudy niż z eksploatacją, gdyż 
nie stwierdzono tutaj jednolitych jej pokładów bądź innych osadów organicz-
nych. Ta niezwykle duża liczba pieców do wytapiania rudy potwierdza lokalne 
pochodzenie przedmiotów żelaznych w kulturze wielbarskiej, świadczy także 
w znacznej mierze o samowystarczalności ludności tej kultury w pozyskiwaniu 
żelaza z miejscowych rud. W północno-zachodniej części wielbarskiego kom-
pleksu osadniczego piece kotlinkowe nie wystąpiły, natomiast licznie reprezen-
towane były prostokątne w zarysie piece wyłożone kamieniami (26 obiektów) 
oraz paleniska (69 obiektów). Do ciekawszych obiektów w tej części osady nale-
ży również studnia. Pozostałe 2 odkryto w południowo-wschodniej części kom-
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pleksu. Jedna z nich miała cembrowinę kamienną o głębokości 2,70 m, wewnątrz 
której odkryto duże ilości żużli, a na dnie połowę żaren obrotowych i szklany 
paciorek; druga miała cembrowinę drewnianą, wykonaną w technice sumiko-
wo-łątkowej. Na południe od linii wyznaczającej miejsce pojawienia się piecy-
ków kotlinkowych natrafiono na 2 pewne obiekty mieszkalne (obiekt 399 i 470) 
wyeksplorowane w całości oraz być może część trzeciego, który wychodzi poza 
granice autostrady. Dalsze 3 obiekty, które prawdopodobnie są pozostałościami 
chat, znajdowały się na zachód od cmentarzyska, a ostatnie 3 na jego obrzeżach 
(porównaj wyżej). Pierwszy z wymienionych, mniejszy (399) o wymiarach 5,50 
x 5,50 m jest szczególnie interesujący, m.in. ze względu na obecność 2 ofiar 
zakładzinowych. Jedna z nich, prawdopodobnie pochówek psa, znajdowała się 
poniżej przedsionka umiejscowionego we wschodniej ścianie. Identycznie usy-
tuowaną ofiarę odkryto w takiej samej ziemiance z osady oksywskiej w Toru-
niu (Bokiniec 1993). Poroże jelenia, stanowiące drugą z ofiar, znajdowało się 
pod ścianą północną. Z tej chaty wydobyto około 2000 fragmentów ceramiki, 
a także zachowane w całości naczynie sitowate. Mniejszą liczbę, bo około 1500 
ułamków naczyń, wydobyto z drugiej z wymienionych chat (470).

Z całego stanowiska pozyskano około 25 000 fragmentów ceramiki pocho-
dzącej w większości z obszaru osady oraz około 1000 przedmiotów, głównie 
z brązu, i około 300 paciorków ze szkła i bursztynu z cmentarzyska.

Do najciekawszych obiektów mieszkalnych o największej wartości poznaw-
czej niedatowanych na okres wpływów rzymskich należą pozostałości po pół-
ziemiance kultury amfor kulistych, z której pochodzi około 3000 fragmentów 
naczyń. Jest to pierwszy w Polsce północnej tak liczny, zwarty zespół zabytków 
tej kultury.

W trakcie badań potwierdzono, stwierdzone już w czasie prac sondażo-
wych, występowanie nieciągłego osadnictwa od neolitu po czasy współczesne. 
Jak jednak łatwo zauważyć, osadnictwo z okresu wpływów rzymskich, zazna-
czające się wówczas śladowo, w trakcie badań szerokopłaszczyznowych oka-
zało się dominujące, tworząc wielki kompleks sepulkralno-osadowy (mieszkal-
no-produkcyjny). Nie mniej ważne ze względu na liczbę ceramiki występującej 
w zwartym zespole, pomimo znacznie mniejszej powierzchni, jaką zajmowały, 
są pozostałości osadnictwa kultury amfor kulistych. Z okresu neolitu pochodzi 
również kilka obiektów (7) kultury ceramiki wstęgowej rytej, późnej ceramiki 
wstęgowej i kultury pucharów lejkowatych. Na wczesną epokę brązu datowano 
2 obiekty, na okres halsztacko-wczesnolateński – 37, wczesnośredniowieczny – 
2 (?), późnośredniowieczny – l, nowożytny – 7 i współczesny – 2.

•	 ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej•	
osada kultury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich)•	
ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza•	
ślady osadnictwa okresu nowożytnego (XVIII/XIX w.)•	

Badania przeprowadzone od 26 marca do 29 kwietnia przez mgr Krzyszto-
fa Karasiewicza (Instytut Antropologii i Archeologii Wyższej Szkoły Humani-
stycznej im. A. Gieysztora). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji 
Autostrad. Pierwszy sezon badań. Przebadano obszar o łącznej powierzchni 
177 arów.

Stanowisko położone na krawędzi doliny, na glebie piaszczystej, około 1000 
m na południowy zachód od zabudowań miejscowości Ciosny Folwark, w pasie 
planowanej autostrady A2.

Kulturę pucharów lejkowatych reprezentują 4 fragmenty naczyń. Jeden 
z nich (fragment wylewu pucharu lejkowatego) znaleziono w wypełnisku jamy, 
a pozostałe w warstwie akumulacyjno-próchniczej. Z omawianą fazą osadniczą 
można powiązać również znaleziony w warstwie wiór krzemienny.

ROSANÓW, st. 1-2, gm. Zgierz, 
woj. łódzkie, AZP 63 - 51

E
P

O
K

A
 Ż

E
LA

Z
A



165

Z kulturą trzciniecką powiązano jedynie 7 fragmentów naczyń glinianych. 
Wszystkie pochodziły z warstwy pozaobiektowej.

Łącznie wyeksplorowano 299 struktur wziemnych kultury przeworskiej. 
Składały się na nie: 189 jam, 87 dołów posłupowych oraz 23 ogniska. Więk-
szość z nich była pozbawiona wyposażenia umożliwiającego ich tożsamość kul-
turową. Wynikało to z faktu, iż badany obszar był przez wiele dziesiątków lat 
użytkowany rolniczo i intensywnie orany. Obserwacje pozwoliły stwierdzić, iż 
w warstwie nienaruszonej zachowały się jedynie dolne części obiektów osadni-
czych, a górne już dawno zostały zniszczone. Tym samym ruchomy materiał za-
bytkowy, a zwłaszcza ułamki ceramiki znalazły się poza pierwotnym układem. 
Co za tym idzie, można wyznaczyć chronologię i przynależność kulturową 
całego zespołu osadniczego, lecz nie jego poszczególnych części składowych. 
Ceramikę naczyniową kultury przeworskiej reprezentuje zbiór liczący 83 frag-
menty. Niestety materiał ten jest zniszczony i silnie rozdrobniony, co uniemoż-
liwia dokładne ustalenie chronologii osady. Po wstępnej analizie ustalono ją na 
późny okres wpływów rzymskich.

Z wczesnego średniowiecza pochodzą 2 fragmenty ceramiki, które na pod-
stawie cech technologicznych i ornamentyki zaklasyfikowano do tego właśnie 
okresu.

Okres nowożytny reprezentują 2 ułamki naczyń glinianych, których chro-
nologię można odnieść do XVIII/XIX w.

Badania nie będą kontynuowane.

•	 osada kultury lateńskiej
Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez dr. Marka Bednarka (Insty-

tut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego).
Badania miały charakter ratowniczy ze względu na głęboką orkę i ziemne 

prace popowodziowe. Stanowisko zlokalizowane w obszarze szerokiej doliny 
Odry, w której zalegają żyzne gleby. W 2000 r. wykonano kilka sondaży, któ-
re wykazały, że pod warstwą orną i zalewiskową po powodzi zalega warstwa 
kulturowa bogata w ruchome zabytki archeologiczne. Oprócz fragmentów ce-
ramiki naczyniowej znaleziono drobne fragmenty kości zwierzęcych i grudki  
polepy.

Badania były finansowane przez WKZ w Opolu.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Arche-

ologicznych”, t. XLV , 2003, s. 261-265..

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: neolit

•	 cmentarzysko kultury przeworskiej z wczesnej fazy B2 okresu wpły-
wów rzymskich

Dwudniowe badania rozpoznawcze (przy okazji badań osady późnorzym-
skiej w Siemiechowie st. 2), przeprowadzone przez Muzeum Miasta Pabianic, 

ROSZOWICKI LAS, st. 29, 
gm. Cisek, woj. opolskie,  
AZP 98-40/40

Różyce, st. 3, gm. Parzęczew, 
woj. łódzkie, AZP 62-49

Ruda, st. 3-6, odcinek A,  
gm. Grudziądz, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 32-44/11-14

Rusocin, st. (Aut. 113),  
woj. pomorskie

Ruszków I, st. 19, gm. Kościelec, 
woj. wielkopolskie, AZP 58-
44/35

RYCHŁOCICE, st. 2,  
gm. Konopnica, woj. łódzkie
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w pobliżu miejsca, gdzie w 1974 r. zabezpieczono grób kultury wschodniopo-
morskiej. Spodziewano się dalszego ciągu cmentarzyska tej kultury, co też su-
gerowały odkrywane skupiska kamieni. Natrafiono jednak na 2 groby pewnie 
określone na okres wczesnorzymski, chronologii pozostałych dwóch, zawiera-
jących jedynie garstkę spalonych kości ludzkich, nie ustalono.

Grób nr 4 – w czystym piasku, na głębokości 55 cm – bardzo zniszczo-
na popielnica ze spalonymi kośćmi ludzkimi, naczynie bardzo źle wypalone, 
baniaste, o powierzchni brunatnej, chropowatej. Przy eksploracji naczynie się 
rozpadło. Obiekt oznaczony początkowo jako grób 5, okazał się tylko skupi-
skiem kamieni.

Niezwykle ciekawy okazał się obiekt nr 6 – grób popielnicowy obsypany 
resztkami stosu. Jamę grobu 6 odsłonięto na gł. 40 cm od pow. ziemi. Wymiary 
jamy, w planie płaskim: 60 x 55 cm. Na powierzchni znajdowały się fragmenty 
zdeformowanych w ogniu, żużlonych naczyń. Wypełnisko jamy było brunatno-
czarne. Na głębokości 72 cm od powierzchni ziemi w jamie odsłonięto brzeg 
wielkiej popielnicy – pięknej wazy barwy czarnej, z trzema uszkami, o ostrym 
załomie brzuśca. Dno jamy grobowej znajdowało się na głębokości 1 m od po-
wierzchni ziemi. Wśród spalonych kości w popielnicy i obok niej znaleziono 
liczne elementy uzbrojenia, narzędzi i ozdób. Ekspertyza antropologiczna wy-
kazała, że w grobie został pochowany mężczyzna w wieku 25-55 lat. Inwentarz 
zawierał przedmioty z żelaza: miecz, 2 groty, umbo, 2 pary ostróg, 2 noże, krze-
siwo, szydło, sprzączka, zawieszka, tok (?) – stożek żelazny z trzpieniem, haczyk 
do wędki (?), 2 okucia, okucie kotwicowate skrzyni, fragmenty brzytwy. Poza 
ww. znaleziono fragmenty stopionych przedmiotów brązowych i szklanych, 
fragmenty szpili kościanej, osełka z piaskowca z otworem do zawieszania, kości 
świni, kości ptasie.

Opisany grób może stanowić początek dużego cmentarzyska kultury prze-
worskiej z wczesnego okresu rzymskiego. Wobec zgody właścicieli terenu, na 
którym odkryto grób, Muzeum Miasta Pabianic planuje kontynuację badań 
w Rychłocicach w 2001 r.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Miasta Pabianic.

•	 osada ludności kultury przeworskiej z okresu późnorzymskiego
Badania przeprowadzone w lipcu przez mgr Marię Jażdżewską, przy 

współudziale mgr Ryszarda Adamczyka. Finansowane przez Fundację Badań 
im. prof. Konrada Jażdżewskiego i Muzeum Miasta Pabianic. Dwudziesty piąty 
sezon badań. Przebadano teren o powierzchni 637 m².

Odkryto kolejne obiekty mieszkalne: chaty L i LI, piec (?) o niewyjaśnio-
nej funkcji, jamy gospodarcze. Z dużym prawdopodobieństwem można sądzić, 
że ustalono wschodnią granicę osady, ponieważ część przebadanego terenu 
(432,50 m²), położona właśnie na wschodzie, była prawie całkowicie jałowa.

Chata L – o wymiarach 4,40 x 2,50 m, odkryta na głębokości 40 cm od 
powierzchni ziemi, miała brunatnoszare wypełnisko, dno płaskie na głębokości 
100 cm. Na głębokości 76 cm w chacie odkryto palenisko, obok kości zwie-
rzęce. Inwentarz ruchomy obiektu: 396 ułamków naczyń ręcznie lepionych, 9 
toczonych, kilkadziesiąt fragmentów kości zwierzęcych, polepa. Poza obrębem 
chaty w nieregularnym rozrzucie odkryto kilka niewyraźnych dołków słupo-
wych. Wewnątrz pod ścianami północną i południową widoczne były ślady 2 
spalonych słupów.

Chata LI – o wymiarach 4,20 x 2,80 m, odkryta na głębokości 50 cm od po-
wierzchni ziemi. Wypełnisko stanowiła brunatnoszara, nieprzepalona ziemia. 
Dno płaskie na głębokości 1,20 m. Palenisko w części zachodniej chaty na głębo-
kości 85 cm. W obrębie chaty odkryto 4 niewyraźne ślady słupów (po 2 pod krót-
szymi ścianami). Inwentarz ruchomy: 375 fragmentów naczyń ręcznie lepionych, 
13 toczonych, kości zwierzęce, 3 przęśliki gliniane, polepa, bryłka żużlu.

SIEMIECHÓW, st. 2,  
gm. Widawa, woj. łódzkie, 
AZP 75-45/27
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Piec (?) – obiekt analogiczny do odkrytego w 1999 r. Na głębokości 50 cm 
odsłonięto kolistą jamę o średnicy 1,60 m. Jama w przekroju owalna, zawierała 
gruzowisko ogromnych brył polepy odciśniętej na belkach i dranicach. Ziemia 
pod gruzowiskiem spopielała, przepalona. Dno jamy „pieca” sięgało 1,50 m od 
pow. ziemi. Wśród brył polepy znaleziono 71 fragmentów naczyń ręcznie lepio-
nych i 10 toczonych. Funkcja „pieca” nie jest wyjaśniona.

Poza ww. obiektami odkryto kilka jam gospodarczych, z inwentarzem po-
dobnym do opisanego wyżej. Luźno znaleziono pierwszą na terenie badanej 
osady żelazną kłódkę cylindryczną, klamrę do pasa i grot strzały (również że-
lazne).

Tegoroczne badania osady w Siemiechowie potwierdziły przypuszczenie, 
że teren dotychczas niedostępny (brak zgody właścicieli lasu), położony na po-
łudniu stanowiska, kryje kolejne obiekty. Obecnie zarysowała się możliwość 
prowadzenia prac i w tej części osady.

Materiały z badań i dokumentacja znajdują się w Muzeum Miasta Pabianic.
Muzeum Miasta Pabianic planuje kontynuację badań w Siemiechowie.

•	 osada kultury pucharów lejkowatych
osada kultury łużyckiej (późna epoka brązu, wczesna epoka żelaza)•	
osada kultury przeworskiej•	
punkt osadniczy z okresu z wczesnego średniowiecza•	

Badania przeprowadzone w ramach Centrum Badań Archeologicznych 
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w poznaniu. Finansowane 
przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pracami terenowymi kierował 
mgr Andrzej Krzyszowski z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Pierwszy 
sezon badań.

Stanowisko odkryto w trakcie badań powierzchniowych w ramach AZP 
w 1986 r. Na podstawie przeprowadzonych dodatkowo badań weryfikacyjnych 
(w 1999 r.) stanowisko zostało wytypowane do stacjonarnych badań wykopali-
skowych o charakterze szerokopłaszczyznowym, podjętych w związku z plano-
waną w tym miejscu budową odcinka projektowanej autostrady A2.

Prace terenowe prowadzono od 21 sierpnia do 17 października. Przebada-
no powierzchnię 5900 m².

W wykopach badawczych szkielet glebowy był zróżnicowany i stanowiła go 
warstwa lekko spłaszczonej gliny, zwarta glina lub piaski o frakcji drobnoziar-
nistej. Z kolei humus, czyli wierzchnią warstwę nadkładu, tworzył ciemnosza-
ry piasek, o bardzo wysokiej próchniczności, jego miąższość wahała się od 35 
cm do około 55 cm, sięgając w niektórych partiach wykopów nawet głębokości  
l m.

W zakresie chronologii i funkcji wymieniony materiał reprezentuje 5 hory-
zontów czasowo-kulturowych:

1. Osada kultury pucharów lejkowatych.
2. Osada kultury łużyckiej. W pierwszym sezonie wykopaliskowym mate-

riały z tego okresu występowały w układzie rozproszonym i stanowiło je zale-
dwie kilka obiektów nieruchomych oraz niewielki zbiór ceramiki. Wśród zare-
jestrowanych obiektów brak pozostałości po budowlach o charakterze miesz-
kalnym. Zestaw źródeł ruchomych jest niezbyt liczny, ale w zbiorze ceramiki 
naczyniowej zarejestrowano cechy dystynktywne pod względem chronologicz-
nym, które wstępnie określono jako odpowiadające okresom: późnobrązowe-
mu (VEB) i halsztackiemu (Ha). 

3. Osady kultury przeworskiej: z okresu przedrzymskiego i wczesnego 
okresu rzymskiego. Do tej jednostki kulturowej zakwalifikowano większość wy-
dobytego materiału archeologicznego z tego stanowiska. Funkcjonalnie wśród 
obiektów nieruchomych tej kultury wyróżniono co najmniej 7 ich kategorii jako 
elementy zabudowy tej osady. Są to następujące kategorie obiektów:

SŁUGOCINEK, st. 1,  
gm. Golina, woj. wielkopolskie, 
AZP 57-38/18
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a) budowle mieszkalne,
b) budowle naziemne,
c) jamy – najliczniejsza grupa obiektów, wśród których przeważały jamy 

o charakterze odpadkowym. Jamy zasobowe (nieco większe od poprzednio 
wymienionych) pełniły niewątpliwie funkcję jam-piwniczek. Choć funkcję 
tych obiektów trudno jednoznacznie ocenić bez dodatkowych badań specja-
listycznych, niemniej z charakteru ich wypełnisk (z reguły o dwuwarstwowym 
układzie), ich morfologii oraz rodzaju odkrytych źródeł ruchomych (fragmenty 
naczyń zasobowych) można z dużym prawdopodobieństwem uznać wyżej wy-
mienioną kwalifikację funkcjonalną,

d) jamy posłupowe – również liczna grupa obiektów, wśród których część 
tworzy współcześnie wyznaczone zarysy konstrukcji budowli naziemnych 
(wskazane wcześniej). Pozostałe jamy słupowe funkcjonalnie są obecnie nie-
określone, a zapewne ich część pozostanie także nieokreślona pod względem 
kulturowym, 

e) paleniska i ogniska – stanowi je grupa zaledwie kilku obiektów, wśród 
których udało się zauważyć pewną tendencję w ich lokalizacji. Pierwsza grupa 
wystąpiła na peryferiach osady, poza obszarem o zwartej zabudowie, a kolejne 
stwierdzono w niewielkiej odległości od budynków mieszkalnych.

f ) piece.
Chronologicznie materiały osadowe kultury przeworskiej, na podstawie 

reguł wykonawstwa i form ceramiki naczyniowej (w niewielkiej zaś części na 
podstawie źródeł pozaceramicznych), można odnieść w zdecydowanej więk-
szości do fazy A2-A3 młodszego okresu przedrzymskiego. Trzeba jednak za-
znaczyć, iż w zachodniej partii stanowiska wystąpiły obiekty z materiałem 
„młodszym” chronologicznie, datowanym już na okres wczesnorzymski. Do 
tej kategorii obiektów kwalifikuje się bez wątpienia źródła odkryte wcześniej 
w ww. półziemiance, jak też zapewne wiele innych jam i dołków posłupowych 
z tej części stanowiska. Najprawdopodobniej stanowią one część odkrytej na 
sąsiednim stanowisku (Sługocinek, st. 13) osady tej kultury, datowanej właśnie 
na okres wczesnorzymski. 

4. Ślad – punkt osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza. Ten horyzont 
chronologiczny wyodrębniono na podstawie zbioru około kilkunastu fragmen-
tów ceramiki, zarejestrowanych wyłącznie w warstwie naturalnej. Dotychczas 
nie odkryto na tym stanowisku żadnych obiektów nieruchomych z tego okresu. 
Na podstawie zanotowanych na ceramice wątków ornamentacyjnych  moż-
na wstępnie datować źródła z tego czasu na fazę E wczesnego średniowiecza. 
Niewątpliwie ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego na tym stanowisku 
należy wiązać z funkcjonowaniem zwartego osadnictwa z tego okresu czasu, 
zarejestrowanym na sąsiednim stanowisku Sługocinek 13.

Przewidziano kontynuację badań, a dotychczas odkryte materiały oraz do-
kumentacja są przechowywane w siedzibie Centrum Badań Archeologicznych 
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 ślady osadnictwa neolitycznego
cmentarzysko kultury grobów kloszowych z wczesnej epoki żelaza•	
cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzym-•	
skiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich
cmentarzysko kultury wielbarskiej z późnego okresu wpływów rzymskich•	
ślady osadnictwa z okresu nowożytnego•	

Sługocinek, st. 13,  
gm. Golina, woj. wielkopolskie, 
AZP 57-38/58

SOBIENIE BISKUPIE,  
st. 9, gm. Sobienie Jeziory, 
woj. mazowieckie, AZP 62-
69/97
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Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 2 do 16 czerwca 
przez mgr. Jacka Andrzejewskiego, przy współpracy J. Prochowicza (autor spra-
wozdania, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie). Finansowane 
Mazowieckiego WKZ i Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 50 m².

Wyeksplorowano 14 obiektów, w tym 6 grobów kultury przeworskiej da-
towanych na fazy B1b-B2, 3 groby kultury wielbarskiej datowane na młodszy 
okres rzymski, l lub 2 groby kultury grobów kloszowych z młodszej epoki że-
laza, 2 obiekty neolitu strefy leśnej oraz 2 obiekty nowożytne. Ponadto odkry-
to warstwę będącą zapewne pozostałością warstwy użytkowej cmentarzyska. 
Miała ona barwę czarnobrunatną i znajdowano w niej stosunkowo liczne frag-
menty naczyń, kości ciałopalnych, a także fragmenty przedmiotów metalowych 
i grudki stopionego szkła.

Wyposażenie grobów kultury przeworskiej, poza grobem 11, było raczej 
ubogie. Znajdowano w nich na ogół fragmenty naczyń, pojedyncze przedmioty 
z żelaza lub brązu (groby 10, l la, 14), pojedyncze stopione paciorki szklane 
(groby 3 i 10) i grudki stopionego srebra (groby 3 i 10). Na tym tle wyraźnie 
odróżnia się grób 11, w którym oprócz fragmentów ceramiki znaleziono łącz-
nie 12 przedmiotów metalowych, m.in. 4 zapinki brązowe typu A.68, główkę 
szpili brązowej i żelazne szydło w kościanej oprawce. Najliczniejszą grupę za-
bytków metalowych w inwentarzach grobowych kultury przeworskiej stanowią 
brązowe zapinki A.68 (6-7 szt.). Na szczególną uwagę zasługuje jedna z nich 
(grób l1a), której najbliższe analogie znajdujemy na terenach obecnych Czech 
i Słowacji.

W inwentarzach grobowych kultury wielbarskiej zwraca uwagę stosukowo 
duża liczba fragmentów naczyń toczonych na kole. Poza nimi należy wymienić 
fragment zdobionego glinianego guzka, brązową zapinkę typu A. 162 i pier-
ścień typu Beckmann 16.

Materiały z badań i dokumentacja znajdują się w Państwowym Muzeum 
Archeologicznym w Warszawie.

Badania będą kontynuowane.

•	 osada kultury przeworskiej
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 30 października 

do 30 listopada pod kierunkiem M. Polcyna (Fundacja Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji 
Autostrad.

patrz: neolit

•	 ślady osadnictwa kultury amfor kulistych? (neolit)
osada kultury wielbarskiej (okres wpływów rzymskich)•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 10 kwietnia do 15 
września pod kierunkiem A. Gołębiowskiego (Pracownia Konserwacji Zabyt-
ków w Warszawie). Drugi sezon badań.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2000”, s. 12.

•	 osada kultury pomorskiej
osada kultury przeworskiej•	
osada kultury wielbarskiej•	
osada wczesnośredniowieczna•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone pod kierunkiem Ewy 
Stelmachowskiej i Alicji Gałęzowskiej.

SOBÓTKA, st. 1, gm, Dąbie, 
woj. wielkopolskie

Sobótka, st. 4, gm. Dąbie,  
woj. wielkopolskie, AZP 59-45/8

STANISŁAWIE, st.  (Aut. 37), 
gm. Tczew, woj. pomorskie

STROSZKI, st. 1, gm. Nekla, 
woj. wielkopolskie
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Wyniki badań zostały opublikowane w „Fontem Archaeologici Posnanien-
ses”, vol. 40, Poznań 2004.

patrz: paleolit

osada produkcyjna z okresu rzymskiego•	
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 24 lipca do 12 

sierpnia przez mgr. Jerzego Okońskiego (autor sprawozdania, Muzeum Okrę-
gowe w Tarnowie). Finansowane przez WKZ w Krakowie. Trzeci sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 72 m².

Piąty zbadany na osadzie piec garncarski (poprzednie: IA badania 1996 
i 1997) był obiektem naziemnym (wykop 1/2000). Resztki dolnej części owalnej 
konstrukcji komory paleniskowej (1,50 x 1,30 m) odsłonięto na głębokości zale-
dwie 30 cm. Z naziemnych części pieca pozostały jedynie zwaliska przepalonej 
na kolor siwy gliny. Lepiej zachowana była tylko wylepiona z gliny przegroda 
paleniska. Po obu jej stronach w obrębie komory paleniskowej odsłonięto licz-
ne fragmenty zniszczonego rusztu. W kilkunastu fragmentach zachowały się 
otwory (średnicy 4-9 cm). Nie stwierdzono wytępiania gliną dna pieca. Kanał 
wlotowy był zachowany śladowo spągową częścią wypełniska (dł. 0,60, szer. 
0,70 m.). Przegroda paleniska nie kontynuowała się w jego obrębie. Od stro-
ny południowej znajdowała się owalna jama przypiecowa o wymiarach 4,80 x 
3 m. Została ona plastycznie wypreparowana, a dno sięgało poziomu 70 cm. 
W jamie przypiecowej znaleziono m.in. kolejny nad dolną Rabą fragment terra 
sigifiala.

W wykopie 2 zbadano relikty prostokątnego budynku o wymiarach 3,40 
x 3,20 m – pierwszego na badanym od trzech sezonów stanowisku obiektu 
mieszkalnego. Posiadał on jednorodne wypełnisko oglinionej próchnicy ze spa-
lenizną, a miąższość około 30 cm. Dno obiektu było wyrównane, płaskie. Przy 
ścianie zachodniej wyeksplorowano jamy posłupowe. Ściana południowa bu-
dynku została zniszczona wkopem młodszej jamy. Z obiektu pochodzi, obok 
kilku tysięcy fragmentów ceramiki, seria zabytków wydzielonych, m.in. denar 
Lucjusza Werusa (emisja 161-164), żelazna zapinka z podwiniętą nóżką, 2 pa-
ciorki z zielonego szkła, fragmenty nożyc, kabłąka drugiej zapinki, noża.

Z eksploracji pieca (wraz z jamą przypiecową) oraz budynku pochodzi 
1457 fragmentów brzegów, 10 685 brzuśców oraz 711 den. Piec badany w 2000 
r. jest pierwszym na stanowisku, w którym odkryto 3 naczynia ręcznie lepione. 
Inne charakteryzuje wyłączność ceramiki formowanej na kole.

Materiały z badań i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym 
w Tarnowie.

Badania będą kontynuowane.

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesna epoka żelaza

Strzegowa, Jaskinia Biśnik,  
gm. Wolbrom, woj. małopolskie

Strzyżów, st. 22, gm. loco, 
woj. podkarpackie, AZP 107-
74/60

Suraż, st. 37 i 41, gm. loco, 
woj. podlaskie, AZP 41-84/
XXXVII i XLI

Szadek, st.6, gm. Blizanów, 
woj. wielkopolskie
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STRZELCE MAŁE,  
st. 13, gm. Szczurowa,  
woj. małopolskie, AZP 101-
62/42
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patrz: neolit

patrz: neolit

patrz: neolit

patrz: paleolit

•	 ślady osadnictwa z okresu neolitu
ślady osadnictwa kultury łużyckiej z późnej epoki brązu•	
osada kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich •	
i wędrówek ludów
wioska z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne na trasie autostrady A4, przeprowa-
dzone od 6 kwietnia do 5 września pod kierunkiem Moniki Michnik i Rober-
ta Szweda (Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu). Finansowane 
przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2000”, s. 178-184.

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

o•	 sada kultury przeworskiej z późnej fazy młodszego okresu prze-
drzymskiego i wczesnego okresu rzymskiego

Badania sondażowe w trakcie nadzoru na inwestycji, przeprowadzone 
przez mgr. Mariusza Ziółkowskiego (Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim). 
Finansowane przez Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Stanowisko położone w południowo-wschodniej części miasta na obrze-
żach dzielnicy Podoba. Zlokalizowane na prawym brzegu Pilicy, tuż przy ujściu 
do niej Wolbórki. Teren osady to częściowo pole uprawne, częściowo teren ugo-
rowany. Wykop sondażowy zlokalizowano dokładnie w miejscu planowanego 
wykopu pod sieć wodociągową. Jego wymiary były w związku z tym ograni-
czone i wynosiły 76,50 x 2 m. W trakcie eksploracji zarejestrowano tylko jeden 
obiekt: jamę w kształcie nieckowatym i szarobrunatnym wypełnisku. Miąższość 
wynosiła 1,20 m. W części północno-zachodniej sondażu wystąpiły mocno 
przemieszane warstwy związane ze współczesnym osadnictwem. W trakcie ba-
dań pozyskano materiał ruchomy: 24 fragmenty ceramiki naczyniowej i frag-
ment nowożytnej płytki posadzkowej. Osadę wstępnie datowano na późną fazę 
młodszego okresu przedrzymskiego i wczesny okres rzymski (A3-B1a).

Materiały z badań są przechowywane w Muzeum w Tomaszowie Mazo-
wieckim..

Szarbia, st. 7, gm. Koniusza, 
woj. małopolskie, AZP 101-
59/66

Sztynwag, st. 4, gm. Grudziądz, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 31-44/28

Szynych, st. 12, gm. Grudziądz, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 31-44/27

Szynych, st. 13, gm. Grudziądz, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 31-44/28

ŚLĘŻA, st. 13, gm. Kobierzyce, 
woj. dolnośląskie

Święty Wojciech, st. 1,  
gm. Międzyrzecz, woj. lubuskie, 
AZP 51-14/19

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

TOMASZÓW 
MAZOWIECKI-KULAS, 
st. 13, gm. Tomaszów 
Mazowiecki, woj. łódzkie, 
AZP 71-57
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•	 osada kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego fazy C1-D
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu przez 

Bogusława Abramka (autor sprawozdania, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wie-
luniu). Finansowane przez WKZ w Łodzi. Piąty sezon badań. Przebadano po-
wierzchnię 850 m².

Tegoroczne badania, będące kontynuacją prac z sezonu ubiegłego, prze-
prowadzono w zachodniej partii osady. Wielohektarowa osada, usytuowana 
nad dawnym zakolem Warty, jest systematycznie niszczona w wyniku różnych 
prac polowych i ziemnych, a w najbliższej przyszłości ponad połowa jej po-
wierzchni zostanie zalesiona.

Bezpośrednio pod kilkunastocentymetrową warstwą próchnicy zalegają 
resztki warstwy kulturowej i obiekty osadnicze, często uszkodzone przez orkę. 
Rezultatem tegorocznych badań jest odkrycie dalszych 60 obiektów, w tym 5 
budowli o charakterze mieszkalnym, nieznacznie zagłębionych w ziemię, o po-
wierzchni od 8 m² do 24 m2, kilkunastu palenisk (kilka wylepionych gliną), licz-
nych jam o zróżnicowanej wielkości i funkcji oraz 2 studni, których nie udało 
się do końca wyeksplorować ze względu na kurzawkę i wybijającą wodę.

Podobnie jak w ubiegłym sezonie, pozyskany w tym roku materiał zabyt-
kowy jest obfity i interesujący. Znaleziono około 5700 fragmentów naczyń le-
pionych ręcznie, w tym wiele charakterystycznych dla grupy dobrodzieńskiej, 
a także prototypy wczesnośredniowiecznych naczyń dwustożkowych, około 
900 fragmentów naczyń toczonych (głównie czarki, misy i dzbany), około 150 
fragmentów naczyń zasobowych, 50 zabytków metalowych (w tym 3 denary 
z II w. n.e., radlicę, sierp, krój, cylindryczną kłódkę, 2 klucze, duży fragment 
piły, dłuto z wiertłem, 4 zapinki), ciężarki tkackie, przęśliki, kawałki żaren ro-
tacyjnych oraz liczny materiał kostny. Dotychczasowe obserwacje wskazują, że 
badana osada mogła pełnić funkcję centrum większego skupiska osadniczego 
ujawnionego w tym rejonie Warty. Na podkreślenie zasługuje znalezienie 15 
rzymskich denarów oraz licznych narzędzi rolniczych (13 sierpów, 2 półkoski, 
radlica i krój pługa) oraz prawie 250 innych zabytków metalowych.

Całkowite zbadanie tej interesującej osady, posiadającej nawiązanie do naj-
starszych materiałów wczesnośredniowiecznych, jest zadaniem w pełni uza-
sadnionym.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Ziemi 
Wieluńskiej.

Badania będą kontynuowane.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 cmentarzysko z późnego okresu wpływów rzymskich – okresu wędró-
wek ludów

Badania na stanowisku 11 w Węgrowie, przeprowadzone od 2 sierpnia do 
31 sierpnia pod kierownictwem mgr Małgorzaty Kurzyńskiej (autorka sprawoz-
dania, Dział Archeologii Muzeum w Grudziądzu). Uczestniczyli w nich mgr 
Mirosław Pietrzak, mgr Rafał Dąbrowski, a także student archeologii Marcin 
Wróblewski. Finansowane przez WKZ w Toruniu. Stanowiły kontynuację prac 
prowadzonych w 1998 i 1999 r.

Stanowisko w Węgrowie znajduje się we wschodniej części Basenu Gru-
dziądzkiego, w terenie niezabudowanym zalesionym, na krawędzi małej doliny.

Celem badań było dalsze określenie zasięgu stanowiska. W trakcie tego-
rocznych badań założono 3 wykopy badawcze (1-3/00). Numerując wykopy, nie 
nawiązywano do numeracji ubiegłorocznej, lecz zastosowano nową od 1/00 do 
3/00. Wykop l założono bezpośrednio przy wykopie 4/99. Jego powierzchnia 
wyniosła 80 m2. Wykop 2/00 założono na północ od punktu O i wykopu 3/99. 

WALKÓW-KURNICA, st. 1,  
gm. Osjaków i Konopnica, 
woj. łódzkie, AZP 75-45/-, 
76-45/-

Wapniarnia, st. 129, gm. 
Trzcianka, woj. wielkopolskie

WĘGROWO, st. 11,  
gm. Grudziądz, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 31-45/157
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Jego powierzchnia wyniosła 129,50 m. Wykop 3/00 został założony na wschód 
od wykopów 1-2/99. Jego powierzchnia wyniosła 16 m2. Łącznie przebadano 
obszar o powierzchni 225,50 m2.

Wydzielono 29 nowych obiektów kulturowych. Numerację nawiązano do nu-
meracji ubiegłorocznej, pierwszy nowy numer to obiekt 53. Nie podjęto w tym roku 
próby nadawania numerów kolejnym grobom, gdyż wydaje się, że na tym stano-
wisku jest to bardzo mylące i przedwczesne. Niejednokrotnie wydzielane obiekty 
z nadanym numerem opisane, wyrysowane i sfotografowane okazywały się tylko 
domniemanymi obiektami. Na stanowisku wydzielono różne układy stratygraficz-
ne, zarejestrowano także partie stanowiska (w wykopie 2/00) z kośćmi, materiałem 
zabytkowym, rozrzuconym w warstwie kulturowej, nie tylko w jamach grobowych. 
Sytuacja ta spowodowała spowolnienie tempa prowadzonych badań, każdy frag-
ment kości, ceramiki, zabytek był bowiem nanoszony na plan trójwymiarowo.

Po zakończonych badaniach materiał kostny został poddany analizie an-
tropologicznej.

Analizując uzyskane wyniki, należy stwierdzić, że partia południowo-
wschodnia cmentarzyska (wykop 4/997 oraz 1/00) charakteryzuje się pochówka-
mi późniejszymi, być może już z wczesnego okresu wędrówek wędrówki ludów. 
W tej części nie zaobserwowano w warstwie IV materiału zabytkowego. W tej 
partii stanowiska jamy grobowe są płytsze, rzadsze, wyraźne wyodrębniające 
się na tle piasku. Bardziej złożoną sytuację zaobserwowano w partii północnej 
cmentarzyska. Stwierdzono tutaj, podobnie jak w roku ubiegłym (obiekty 15,16) 
występowanie materiału ceramicznego, kostnego, brązów, paciorków nie tylko 
w jamach, ale również poza jamami grobowymi oraz nad jamami grobowymi. 
Być może w tej części są 2 poziomy chronologiczne nakładające się na siebie, tj. 
młodszy związany z warstwą IV oraz poziom starszy związany z obiektami 62, 
63, 64. Nad nimi, poniżej warstwy IV wystąpiła warstwa brązowego piasku. Do-
piero dokładna analiza materiału ceramicznego pozwoli na wyjaśnienie faktu, 
czy materiał występujący nad obiektami wiąże się z materiałem znajdującym się 
wewnątrz obiektów. Wydaje się, że niewielkie obiekty bez wyposażenia, znajdu-
jące się w pobliżu jamy 63 (obiekt 64 B), w pobliżu jamy 68 (obiekty 68 B i C) 
oraz obiekt 367 w pobliżu grobu 18, należy uznać za groby dziecięce.

W badaniach tegorocznych nie udało się określić zasięgu stanowiska. Przy-
niosły natomiast dowody na to, że w części północnej mamy wcześniejszą fazę 
cmentarzyska, prawdopodobnie z fazy C2/C3, tj. od połowy IV do końca IV w., 
być może do początków V w. Najmłodsza część cmentarzyska występuje w po-
łudniowo-wschodniej części stanowiska. Można stwierdzić, że groby grupują 
się w skupiska, groby rodzinne. Pochówki nie występują zbyt blisko siebie. Pro-
blematyczna jest warstwa IV, która występuje praktyczne na całym stanowisku, 
jednak nie wszędzie w tej warstwie znajduje się materiał zabytkowy – jak to 
stwierdzono nad obiektami 55-57, 62-64.

Badania tegoroczne dostarczyły dowodów na to, że warstwa ta mogła po-
wstać albo przez pochówki napowierzchniowe albo poprzez powtórne wybiera-
nie szczątków zmarłego w związku z jakimiś praktykami lub w wyniku rabunku. 
Jedno jest pewne, jeżeli ta warstwa jest wynikiem dewastacji lub intencjonalne-
go niszczenia, następowało to krótko po kremacji i złożeniu szczątków do jamy. 
Na pewno nie działo się to w czasach późniejszych, ponieważ przeczy temu 
warstwa XII (eolicznego piasku), zalegająca w pewnych partiach nad warstwą 
IV. Wydaje się, że warstwa ciałopalenia mogła częściowo zostać zniszczona 
w czasie II wojny światowej. O pewnych przekształceniach powstałych w tym 
okresie może świadczyć duża miąższość warstwy III, jej regularne spągi i stro-
py. Duża miąższość w niektórych partiach stanowiska może świadczyć o tym, 
że warstwę tę przemieszczono mechanicznie. Przy okazji tych działań mogło 
dojść do zniszczenia warstwy ciałopalenia, eolicznego piasku i przemieszczenia 
ich w inne miejsce..
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patrz neolit

patrz: neolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 osada kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 7 do 31 sierpnia 

przez mgr Urszulę Terlikowską-Puszkarską (autorka sprawozdania, Państwowe 
Muzeum Archeologiczne w Warszawie). Finansowane przez WKZ. Piąty sezon 
badań.

Badania przeprowadzono w centralnej części stanowiska nr 3. Wytyczo-
no 10 wykopów badawczych na największej kulminacji stanowiska, wzdłuż osi 
północ-południe, o wymiarach 5 x 5 m. Eksplorowano 8 wykopów (nr 34-38 
i 41-43) o łącznej powierzchni 200 m2. Zadokumentowano i wyeksplorowano 
46 obiektów (7 palenisk, jamę zasobową, 38 śladów po słupach). Największą 
koncentrację palenisk zadokumentowano w wykopie nr 38: paleniska nr 154-
156.

Palenisko nr 154. Częściowo zniszczone przez orkę zadokumentowano 
na głębokości – 0,37 m, – 0,43 m, – 0,47 m. Kształt paleniska był prostokątny 
o wymiarach 2 x l,20 m. Wypełnisko stanowiła szara, piaszczysta warstwa kul-
turowa ze spalenizną i przepalonymi kamieniami.

Palenisko nr 155. Prawie owalne, częściowo zniszczone przez orkę zadoku-
mentowano je na głębokości – 0,40 m, – 0,45 m, – 0,47 m. Wypełnisko stano-
wiła szara, piaszczysta warstwa kulturowa ze spalenizną i przepalonymi kamie-
niami. Wymiary paleniska 2,20 x l,80 m.

Palenisko nr 156. Częściowo zniszczone przez orkę zadokumentowano na 
głębokości – 0,34 m, – 0,37 m, – 0,40 m. Kształt wypełniska owalny o wymia-
rach l,80 x l,60 m, głębokości 0,30 m. Wypełnisko stanowiła szara, piaszczy-
sta warstwa kulturowa ze spalenizną, przepalonymi kamieniami, fragmentami 
ceramiki i drobnymi fragmentami polepy. W sąsiedztwie paleniska znaleziono 
zapinkę żelazną (nr inw. 358) datowaną na C3/D1 (Almgren typ 178).

W wykopach nr 41 i 42 natrafiono na rozsypisko polepy, wiele fragmen-
tów posiadało odciski konstrukcji drewnianych. Rozsypisko polepy może być 
związane ze zniszczonym obiektem mieszkalnym, w którego sąsiedztwie zado-
kumentowano fragment jamy zasobowej – obiekt 150, palenisko na 152 oraz 
liczne ślady po słupach. Z rozsypiska polepy wyeksplorowano bardzo duże 
ilości fragmentów ceramiki, przęśliki gliniane, rozcieracz kamienny, fragment 
prostokątnej płytki kamiennej.

Tegoroczne badania wykopaliskowe dostarczyły nowych, cennych materiałów 
dotyczących rozplanowania obiektów. Nie udało się zrealizować planu badawczego 
związanego z zadokumentowaniem i wydzieleniem struktur przestrzennych osady. 
Uzyskano cenny materiał ceramiczny, który mimo bardzo dużego stopnia zniszcze-
nia stanowiska pozwala na rekonstrukcję pełnych form naczyń.

Uległa poszerzeniu chronologia stanowiska, ponieważ poprzednie sezony 
badawcze dostarczyły zapinek datowanych na fazy B2/C1; C1(C1a), a zapinkę 
żelazną z tegorocznego sezonu badawczego można datować na fazę C3/D1.

Ze względu na postępujący, bardzo szybki stopień niszczenia spowodowa-
ny głęboką orką należy kontynuować ratownicze badania wykopaliskowe na 
osadzie w Wierzchucy Nagórnej, która jest ważnym świadectwem osadnictwa 

Wieliczka-Rożnowa, st. 13, 
gm. loco, woj. małopolskie, 
AZP 104-57/13

Wilkowice, st. 8, gm Żórawina, 
woj. dolnośląskie

Wierzchuca Nadbużna,  
st. 6, gm. Drohiczyn,  
woj. podlaskie, AZP 51-81/2

WIERZCHUCA NAGÓRNA, 
st. 3, gm. Drohiczyn,  
woj. podlaskie, AZP 51-81/4
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ludności kultury przeworskiej regionu nadbużańskiego, ujawnia jednocześnie 
obecność elementów kultury wielbarskiej.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Państwowym Mu-
zeum Archeologicznym w Warszawie, a po opracowaniu zostaną przekazane 
do Muzeum w Białymstoku.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych 
w Polsce Północno-Wschodniej i na zachodniej Białorusi w latach 2000-2001”, 
Białystok 2002, s. 205-213.

Badania będą kontynuowane.

•	 osada z młodszego okresu przedrzymskiego
Badania sondażowe, przeprowadzone w listopadzie. Sondaż o powierzchni 9,7 m².
Wyniki badań zostały opublikowane w „Wielkopolskich Sprawozdaniach 

Archeologicznych”, t. 6, 2003, s. 300-307.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: neolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 osada kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich
Ratownicze badania archeologiczne. Przebadano powierzchnię 488 m².
Wyniki badań zostały opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Arche-

ologicznych”, t. 43, s. 241-254.

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 ślad osadniczy, kultury przeworskiej? okres rzymski?
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 29 sierpnia do 8 

września przez mgr. Witolda Migala (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów 
Polskich). Finansowane przez PKN Orlen SA. Pierwszy sezon badań. Przebada-
no powierzchnię 1648 m².

Ratowniczy charakter badań był podyktowany pracami związanymi z bu-
dową rurociągu, którego trasa koliduje ze stanowiskiem.

Na trasie kolizji wytyczono wykop o długości 206 m i szerokości 8 m. Pod 
warstwą ziemi ornej o grubości -20-30 cm zalegał cale. Zlokalizowano 10 obiek-
tów rysujących się na stropie calca. Obiekty to współczesne wkopy. Materiał za-
bytkowy znajdowany w wypełniskach obiektów pochodził z zasypiskowej war-
stwy humusu. Stanowisko całkowicie zniszczone przez erozję i uprawę roli.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Państwowym Mu-
zeum Archeologicznym w Warszawie.

Badania nie będą kontynuowane.

WIĘCKOWICE, st. 20,  
woj. wielkopolskie, AZP 52-
24/98

Wiktorów, st. 1-4, gm. Ozorków, 
woj. łódzkie

Wilkowice, st. 8,  
gm Żórawina, woj. dolnośląskie

Witów, st. 10, gm. Bielawy, 
woj. łódzkie

Witów Parcele, st. 11-12, 
gm. Piątek, woj. łódzkie,  
AZP: 61-52

Wojanowo, st. 5, gm. Pruszcz 
Gdański, woj. pomorskie,  
AZP 14-43/2

WROCŁAW, ul. Buraczana, 
gm. loco, woj. dolnośląskie

Wytrzyszczki, st. 3, 
gm. Parzęczew, woj. łódzkie

ZABORÓW NOWY, st. 9,  
gm. Gostynin, woj. mazowieckie, 
AZP 53-50/50
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patrz: neolit

patrz: neolit

patrz: neolit

patrz: mezolit

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 ślad osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit)
ślad osadnictwa kultury trzcinieckiej (II okres epoki brązu)•	
osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)•	
ślad osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza (XIII w.)•	
ślad osadnictwa z okresu nowożytnego (XVIII – XIX w.)•	

Badania przeprowadzone od 3 września do 30 października przez mgr. 
Krzysztofa Karasiewicza (Instytut Antropologii i Archeologii Wyższej Szkoły 
Humanistycznej im. A. Gieysztora). Finansowane przez Agencję Budowy i Eks-
ploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Przebadano 77 arów.

Stanowisko położone w odległości około 200 m od niewielkiego cieku 
wodnego, na krawędzi stoku doliny, w pasie planowanej autostrady A2. Poziom 
akumulacyjno-próchniczy (o dużej miąższości: 40-60 cm) stanowi gleba zbie-
licowana barwy szaro-brunatnej, na podłożu płatów zbitej gliny zwałowej lub 
polodowcowych piasków luźnych.

Kultura pucharów lejkowatych. Najstarszą fazę chronologiczną na stanowi-
sku należy wiązać ze śladem osadnictwa kultury pucharów lejkowatych. Ułamki 
ceramiki tej kultury zarejestrowano w warstwie drobnego żółtego piasku zale-
gającej bezpośrednio pod humusem. Zabytki znajdowały się tam w dającym się 
wyróżnić skupisku (ary 92, 93 i 94 na odcinku A).

Ceramikę kultury pucharów lejkowatych reprezentuje zbiór liczący 63 
fragmenty. Analizowany zbiór jest silnie rozdrobniony i wystąpił jedynie na po-
ziomie akumulacyjno-próchniczym. Rozdrobnienie materiału i brak form cha-
rakterystycznych nie pozwoliły na ściślejsze ustalenie ram chronologicznych, 
stąd też omawiane zabytki zostały zakwalifikowane jedynie ogólnie do kultury 
pucharów lejkowatych.

Kultura trzciniecka. Kolejną fazę osadnictwa na stanowisku można wiązać 
z II okresem epoki brązu, a więc ze śladem działalności ludności kultury trzci-
nieckiej.

Odkryto 45 fragmentów naczyń glinianych związanych z tym okresem 
pradziejów. Większość znaleziono w warstwie żółtego piasku zalegającej pod 
humusem – na tym samym złożu i w bezpośrednim sąsiedztwie fragmentów 
naczyń kultury pucharów lejkowatych (ary 75, 93 i 95 na odcinku A). Przy-
należność kulturową fragmentów naczyń wczesnobrązowych można określić 
tylko na podstawie analizy technologicznej. Materiał jest bardzo rozdrobniony, 
nieornamentowany, toteż nie sposób zrekonstruować żadnej większej lub cha-
rakterystycznej formy naczynia.

Badania na stanowisku nr 2 w Zelgoszczy Nowej dostarczyły również 49 
zabytków krzemiennych. Niemal wszystkie znaleziono w warstwie akumula-
cyjno-próchniczej, tylko 2 znajdowały się na złożu wtórnym, w obiektach kul-

Zagórze, st. 2, gm. Niepołomice, 
woj. małopolskie

Zakrzewska Osada, st. 1,  
gm. Więcbork, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 32-32/46

Zakrzów, st. 4, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, AZP 93-39/76

Zakrzów, st. 6, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, 93-39/76

Zakrzów, st. 41, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, AZP 93-38/44

ZELGOSZCZ NOWA,  
st. 2, gm. Stryków, woj. łódzkie, 
AZP 63 - 52
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tury przeworskiej (ob. 40, 89). Oprócz zgrupowania zabytków na arach 61-64 
oraz 91-95 na odcinku A w drugim przypadku, w bezpośrednim sąsiedztwie 
fragmentów naczyń glinianych kultury pucharów lejkowatych i kultury trzci-
nieckiej, nie zarejestrowano na stanowisku wyraźnych skupisk przedmiotów 
krzemiennych, zaobserwowano natomiast ich brak w północnej części sta-
nowiska. Ze względu na cechy morfologiczne zabytki te powiązano chrono-
logicznie z młodszą epoką kamienia. Pamiętając jednak o fakcie przeżywania 
się tradycji eneolitycznej w krzemieniarstwie kultury trzcinieckiej, rozszerzono 
ramy chronologiczne. Część z zarejestrowanych zabytków krzemiennych moż-
na prawdopodobnie powiązać chronologicznie i kulturowo z zarejestrowanym 
na stanowisku materiałem ceramicznym datowanym na II OEB.

Kultura przeworska. Na stanowisku wyróżniono 19 obiektów powiązanych 
z kulturą przeworską. Zaobserwowano wyraźne skupiska obiektów, widoczne 
jest natomiast jedynie sporadyczne występowanie obiektów, jak również frag-
mentów naczyń glinianych w zachodniej części stanowiska. Na stanowisku od-
kryto dwie jamy (obiekty wziemne – 40 i 52). Obiekty te były bardzo dobrze 
zachowane, ich wypełniska to przede wszystkim duża ilość silnie zmineralizo-
wanych węgli drzewnych przemieszanych z brunatnym piaskiem. Tak duża za-
wartość zmineralizowanych węgli drzewnych wydaje się świadczyć o obecności 
palenisk wewnątrz obiektów. Nie znaleziono natomiast w ich pobliżu żadnych 
śladów mogących informować o istnieniu konstrukcji naziemnych, nie zareje-
strowano obecności dołków posłupowych. Obie konstrukcje są małych rozmia-
rów – pierwsza (ob. 40) ma 10,12 m2, druga zaś (ob. 52) 5,44 m2. Powierzchnie 
takie mieszczą się w wielkościach przyjmowanych za typowe dla ziemianek – 
półziemianek mieszkalnych kultury przeworskiej, których maksymalna wiel-
kość może dochodzić do 20 m².

Najciekawszy obiekt odkryto na arze 44, który w trakcie eksploracji okazał 
się jamą śmietnikową (ob. 35). Zarejestrowano w nim 1813 ułamków naczyń. 
Choć analizowany zbiór jest bardzo rozdrobniony, udało się zrekonstruować 
w całości formy 6 naczyń.

Obiekt określony jako śmietnik jest niewielki, w rzucie przypomina trapez 
z zaokrąglonymi rogami, w przekroju jest natomiast nieregularny.

Fragmenty odkrytych naczyń kultury przeworskiej to zbiór liczący 2682 
sztuki, z czego 1813 pochodzi ze ww. jamy śmietnikowej. Po przeprowadzeniu 
analizy cech technologicznych i stylistycznych oraz odnalezieniu analogii praw-
dopodobny czas funkcjonowania osady określono na koniec fazy B2-początek 
C1 młodszego okresu rzymskiego.

Wczesne średniowiecze. Badania ratownicze dostarczyły śladowej liczby 
ułamków średniowiecznej ceramiki (5 sztuk). Wszystkie te zabytki pochodzi-
ły z poziomu akumulacyjno-próchniczego. Nie zarejestrowano obiektów nie-
ruchomych datowanych pewnie na okres średniowiecza. Nie odnaleziono też 
ułamków naczyń średniowiecznych na złożu wtórnym w obiektach kultury 
przeworskiej. Przy tak niewielkiej liczbie i dużym rozdrobnieniu materiału nie 
udało się odtworzyć form naczyń. Ze względu na brak elementów charaktery-
stycznych bardzo trudno uściślić ramy chronologiczne tego materiału. Datowa-
no go ogólnie na XIII w.

Okres nowożytny. Zbiór fragmentów naczyń nowożytnych współczesnych 
liczy jedynie 17 fragmentów. Technika wykonania tych naczyń pozwala dato-
wać je na przełom XIX i XX w.

Na arze 62 odc. A zarejestrowano obiekt pozbawiony materiału zabytkowe-
go określony jako wkop nowożytny (ob. 44). Jest to prawdopodobnie pozosta-
łość po drenie. Obiekt ten oraz opisane fragmenty nowożytnych współczesnych 
naczyń poświadczają rolnicze użytkowanie terenu stanowiska w tym okresie.

Kolejny obiekt nowożytny odsłonięto na arze 60 odc. 60. Jest to najprawdo-
podobniej współczesny wkop związany z pozyskiwaniem piasku. W tym obiek-
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cie na złożu wtórnym znaleziono fragment ceramiki kultury trzcinieckiej oraz 
16 ułamków naczyń kultury przeworskiej.

Badania będą kontynuowane.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: paleolit

Zimna Woda, st. 3, gm. Zgierz, 
woj. Łódzkie, AZP: 63–50

Zrębice (Jaskinia Komarowa), 
st. 5, gm. Olsztyn, woj. śląskie, 
AZP 88-50/41
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Wczesne średniowiecze

patrz: neolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 cmentarzysko z okresu wczesnego średniowiecza
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 22 maja do 15 lip-

ca pod kierunkiem K. Gorczycy (Muzeum Okręgowe w Koninie). Finansowane 
przez Kopalnię Węgla Brunatnego „Konin”.

•	 pracownie hutnicze na osadzie przygrodowej z okresu wczesnego śre-
dniowiecza

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 2 do 25 sierpnia. 
Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przeba-
dano łącznie powierzchnię 24 m².

Wyniki badań zostały opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Arche-
ologicznych”, t. 43, s. 291-304.

•	 ślad osadnictwa neolitycznego
punkt osadniczy kultury łużyckiej (epoka brązu)•	
osada wczesnośredniowieczna•	
ślad osadnictwa z okresu średniowiecznego i nowożytnego•	

Badania przeprowadzone przez mgr. Tadeusza Łaszkiewicza (Muzeum 
w Międzyrzeczu). Finansowane przez Urząd Gminy Międzyrzecz. Pierwszy se-
zon badań.

Stanowisko położone na południe od zwartej zabudowy wsi, na północnym 
brzegu Jeziora Bobowickiego, na tyłach kompleksu zabudowy dworsko-pała-
cowej. Znane jest z przypadkowego znaleziska na początku XX w. kamiennej 
siekierki datowanej na koniec neolitu. W ramach rozpoznania AZP w 1984 r. 
stwierdzono również obecność średniowiecznego materiału ceramicznego.

Bezpośrednim powodem badań archeologicznych była decyzja o zmianie 
sposobu zagospodarowania terenu stanowiska (wieloletni nieużytek, pierwot-
nie uprawiany rolniczo), tj. przeznaczenie go pod zabudowę mieszkalną. Bada-
nia zdecydowano wykonać w dwóch etapach:

– prace rozpoznawczo-inwentaryzacyjne,
– właściwe wyprzedzające badania wykopaliskowe.
Wykonano 60 sondowań specjalistycznym szpadlem głębokościowym roz-

mieszczonych w kilku osiach, które objęły powierzchnię 3900 m2. Stwierdzono 
prosty układ stratygraficzny: pod warstwą darni i humusu zalegało podłoże – 
calec, przeważnie w formie utworów piaszczystych, rzadziej piaszczysto-glinia-

Babia, st. 6, gm. Rzgów,  
woj. wielkopolskie

Bachórz, st. 16, gm. Dynów, 
woj. podkarpackie,  
AZP 107-79/16

Bessów, st. 3, gm. Bochnia, 
woj. małopolskie, 
 AZP 102-62/10

Bielice, st. 3, gm. loco,  
woj. łódzkie, AZP 56-48/5

BILCZEW, st. 1, gm. Kramsk, 
woj. wielkopolskie

BIŃKÓW, st. 1, gm. Grębocice, 
woj. dolnośląskie, AZP 70-29/8

BOBOWICKO, st. 3,  
gm. Międzyrzecz,  
woj. lubuskie, AZP 51-15/80
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stych lub gliny. Tylko w jednym przypadku uchwycono przebarwienie sugerują-
ce obecność obiektu lub warstwy kulturowej. Z 15 sondowań pozyskano rucho-
my materiał zabytkowy: ułamki ceramiki i nieliczne wytwory krzemienne.

Prace wykopaliskowe prowadzono natomiast w ramach 6 wykopów o łącz-
nej powierzchni 425 m2. Wyróżniono 8 obiektów, wszystkie o charakterze osa-
dowym: jamy gospodarcze, paleniska i dołki posłupowe. Pozyskano łącznie 
ponad 2100 źródeł ruchomych: ponad 1600 fragmentów ceramiki oraz grudy 
polepy, ułamki kości zwierzęcych, nieliczne wytwory krzemienne, bryłki żużla, 
próbki węgli drzewnych i inne znaleziska (w tym duży nóż żelazny).

Wyróżniono następujące jednostki kulturowo-chronologiczne:
– młodsza epoka kamienia – bez kwalifikacji kulturowej – przede wszyst-

kim artefakty krzemienne, 
– epoka brązu – kultura łużycka – jeden obiekt i nieliczne ułamki ceramiki,
– wczesne średniowiecze – 7 obiektów i większość ruchomego materiału 

zabytkowego,
– średniowiecze – ceramika,
– czasy nowożytne (XVI-XIX/XX w.) – ceramika 
(2 ostatnie jednostki są raczej efektem „zaśmiecenia” pól uprawnych).
Najistotniejszym efektem badań było odkrycie osady wczesnośrednio-

wiecznej, do tej pory na terenie Bobowicka nieznanej, a znakomicie wpisującej 
się w mapę osadnictwa wczesnośredniowiecznego wzdłuż historycznego traktu 
Lubusz-Międzyrzecz-Pszczew (i dalej do Poznania).

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum w Międzyrzeczu.
Badania zostały dokończone

•	 osada kultury łużyckiej (III – V okres epoki brązu)
osada wczesnośredniowieczna (VIII – koniec X w.)•	

Badaniami archeologicznymi kierował w terenie mgr P. Świątkiewicz (autor 
sprawozdania), konsultował dr M. Dulinicz. WKZ w Łodzi. Szósty sezon badań.

W roku bieżącym rozpoznawano odcinek terenu położony w zachodniej 
części stanowiska. Wytyczono w tym miejscu i wyeksplorowano 12 wykopów 
o łącznej powierzchni około 4,5 arów.

W badanej części stanowiska lokalnie najgłębiej zalegała warstwa zawie-
rająca fragmenty naczyń ręcznie lepionych. Część z nich stanowiły mało cha-
rakterystyczne niezdobione ułamki o złuszczonej powierzchni, cechujące się 
bardzo słabym poziom wykonania. Inną grupę tworzyły fragmenty naczyń 
o chropowatej (jajowate garnki) lub gładkiej powierzchni (kubek). Z poziomem 
tym związane są także ślady (słupowych) konstrukcji drewnianych i znalezisko 
fragmentu toporka kamiennego. Pozwala to określić tę warstwę jako pozosta-
łości osady ludności grupy środkowopolskiej kultury łużyckiej z III-V okresu 
epoki brązu. Podobne nawarstwienie zalega we wschodniej części stanowiska.

Na nim oraz w innych miejscach na calcu zalegała warstwa o wczesnośre-
dniowiecznej genezie stanowiąca poziom użytkowy osady. Jest z nim związa-
nych 6 obiektów zawierających m.in. fragmenty przęślika, naczyń, kości, wióry 
krzemienne i bryłki polepy. Są to prawdopodobnie resztki obiektów mieszkal-
nych (półziemianek) o nieustalonej konstrukcji naziemnej. W jednym z nich 
znajdowało się palenisko. Pochodzącą z tego okresu ceramikę (około 950 frag-
mentów naczyń) można podzielić na 2 frakcje. Do pierwszej, stanowiącej około 
60 % ogółu fragmentów, należą naczynia lekko obtaczane przykrawędnie lub 
najwyżej do załomu brzuśca. Wykonane są z gliny schudzanej najczęściej gru-
boziarnistym piaskiem, czasem z domieszką tłucznia. Można je datować ogól-
nie na VIII- poł. X w. Frakcję drugą stanowią fragmenty naczyń silnie obta-
czanych, wykonanych z gliny schudzanej głównie drobnoziarnistym piaskiem, 
ornamentowane dookolnymi żłobkami. Jest to ceramika analogiczna do naczyń 
tzw. grup D-E wytwarzanych na ziemiach polskich po połowie X w.

BOCHEŃ, st. 16, gm. Zduny, 
woj. łódzkie, AZP 59-55/25
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Tegoroczny sezon badań był ostatnim w cyklu prac o charakterze ratowni-
czym. W ich trakcie w całości rozpoznano i zarejestrowano substancję kultu-
rową w najbardziej zagrożonym rejonie stanowiska na powierzchni około 1650 
m2. W szczególności było to, poza śladami osady kultury łużyckiej, 18 obiektów 
typu palenisko lub półziemianka z okresu wczesnośredniowiecznego. Osada 
w Bocheniu tworzy z położonym w sąsiedztwie grodziskiem w Bocheniu zespół 
osadniczy znaczący dla poznania dziejów zachodniego Mazowsza. Kontynu-
owane są przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie jego badania 
w trybie badań problemowych.

pomorskie, AZP 35-45/168 – patrz: neolit

•	 ślady osadnictwa: mezolit
ślady osadnictwa: neolit•	
osada z epoki brązu•	
osada z okresu rzymskiego•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza (VI-IX, IX-X w.)•	

Stanowisko zagrożone wybierką piasku z nielegalnej piaskowni oraz głębo-
ką orką. Był to pierwszy sezon badań, przeprowadzonych przez mgr Agnieszkę 
Martyniuk-Drobysz ze środków Lubelskiego WKZ w Lublinie. Badania objęły 
teren o łącznej powierzchni 1,75 ara. 

Wykopy założone wzdłuż krawędzi piaskowni. Bezpośrednio pod humu-
sem natrafiono na warstwę kulturową oraz obiekty datowane na podstawie ma-
teriału na wczesne średniowiecze (VI-IX w.) z elementami nawiązującymi do 
typu Korczak i Łuka Rajkowiecka. Pod reliktami wczesnośredniowiecznymi na-
trafiono na kolejną warstwę kulturową, z której pozyskano materiał datowany 
na epokę brązu. Tę samą chronologię posiadały obiekty zlokalizowane poniżej 
tej warstwy. Pozyskano również luźny materiał datowany na epokę kamienia, 
w tym mezolit i neolit.

Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Delegatura w Białej Podlaskiej.

patrz: neolit

patrz: neolit

•	 ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych
osada otwarta z okresu wczesnego średniowiecza (fazy C-D)•	

Badania przeprowadzone przez mgr. Bartłomieja Rogalskiego (autor spra-
wozdania, Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ sp. z o.o. w Poznaniu) przy 
współudziale mgr Moniki Nowak, mgr Anety Duryńskiej, mgr. Jacka Bączyń-
skiego. Prace finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad 
w Warszawie. 

Badania prowadzono w 1999 i 2000 r. Podjęto je w związku z planowaną budo-
wą autostrady A2, której trasa pokrywała się częściowo z obszarem stanowiska.

Stanowisko zajmuje wschodnią część niskiego cypla wbijającego się w pod-
mokłą, torfiastą dolinę. Zlokalizowane jest około 1,50 km na wschód od wsi 
Mała Górka.

Zbadano obszar 99 arów, na którym odsłonięto 104 obiekty nieruchome. 
Większość z nich stanowiły jamy, najczęściej o funkcji śmietnikowej. Ponad-
to natrafiono na 16 ziemianek, 5 dołków posłupowych nietworzących żadnych 
czytelnych konstrukcji.

Interesującym obiektem był dół wypełniony wapnem. Ogółem pozyskano 
1280 fragmentów ceramiki, z czego większość stanowił materiał z wczesnego 

Bocień, st. 5, gm. Chełmża, 
woj. kujawsko

BOKINKA KRÓLEWSKA, 
st. 8, gm. Tuczna,  
woj. lubelskie, AZP 63-88/45

Brzezie, st. 17, gm. Kłaj,  
woj. małopolskie 

Chełmno, st. 4, woj. wielkopolskie

CHOCICZA, st. 4, gm. 
Września, woj. wielkopolskie, 
AZP 54-33/56

W
C

Z
E

S
N

E
 Ś

R
E

D
N

IO
W

IE
C

Z
E



182

średniowiecza. Natrafiono również na pojedyncze fragmenty ceramiki kultury 
pucharów lejkowatych.

Badania zakończono.

•	 grodzisko wczesnośredniowieczne (VIII-pocz. IX w.)
W związku z opracowywaniem grantu „Kotlina Chodelska we wcześniej-

szym średniowieczu – problem wspólnoty sąsiedzkiej na ziemiach polskich 
w okresie plemiennym” przez dr hab. Stanisławę Hoczyk-Siwkową i przygoto-
wywaniem monografii zespołu osadniczego w Chodliku podjęto próbę uzyska-
nia dodatkowych podstaw do datowania wałów grodziska (stan. l). Prace wy-
kopaliskowe, finansowane z ww. projektu, były prowadzone w Chodliku przez 
mgr. Pawła Lisa z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym i dr hab. 
Stanisławę Hoczyk-Siwkową z Katedry Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej od 7 do 19 sierpnia, w celu uzyskanie spalonego drewna z wału 
II (środkowego) do datowania dendrochronologicznego i przeprowadzenia 
obserwacji układu stratygraficznego warstw kulturowych i geologicznych na 
grodzisku.

Wykopy zlokalizowano w południowej części grodziska w nawiązaniu do siatki 
arowej wyznaczonej jeszcze podczas badań prowadzonych przez zespół Aleksan-
dra Gardawskiego. W tym celu odkryto w kilku punktach granicę dawnych wyko-
pów z lat 1959, 1972 i odtworzono główne osie pomiarowe na grodzisku.

Wykop sondażowy 1/200 o wymiarach 1 x 10 m wyznaczono na arze 55 
(ćw. AC) od kulminacji wału II – środkowego do międzywala.

Zaobserwowano następujący układ warstw:
1 – darń (miąższości 10-15 cm).
2 – ziemia piaszczysta, brunatnoszara, występowała na całej powierzchni 

wykopu, jednak jej miąższość była zróżnicowana. Na kulminacji wału mierzyła 
20 cm, na jego stoku maksymalnie do 50 cm i 70 cm, w międzywalu wypłycała 
się stopniowo do 20-40 cm, zalegając tutaj na żółtym piasku z szarymi zaciem-
nieniami. Można przypuszczać, że jest to górny poziom nasypu wału, stopnio-
wo niwelowany przez późniejsze użytkowanie i działanie warunków atmosfe-
rycznych.

3 – ziemia piaszczysta, brunatno-szara, o barwie nierównomiernej, z drob-
nymi jaśniejszymi i ciemniejszymi wtrętami. Na kulminacji miała 60 cm grubo-
ści, na stoku wału 30-40 cm, u podstawy wału 50 cm, a następnie wypłycała się 
stopniowo i zanikała w odległości 5-30 m, mierząc od kulminacji wału. Jest to 
kolejny, niższy poziom nasypu wału wykonany z ziemi uzyskiwanej najpewniej 
z międzywala, a więc przemieszanej w trakcie jej narzucania (darń pierwotna, 
ziemia brunatna, piasek).

4 – cienka warstwa gliniastej ziemi żółto-szarej, która na kulminacji wału 
miała 20 cm miąższości, wypłycała się stopniowo i kończyła w odległości 2 m. 
Jej pochodzenie jest dyskusyjne, może to być niższa warstewka nasypu wału, 
nie można jednak wykluczyć jej naturalnego pochodzenia.

5 – warstwa intensywnie brunatnej ziemi o miąższości 10-20 cm z ciem-
niejszymi zbrunatnieniami na kulminacji (rozłożone drewno?), zanikająca 
w odległości 4,10 m od północnej ściany wykopu, gdzie dochodziła do warstwy 
żółtego piasku calcowego. Jej pochodzenie trudne do ostatecznego ustalenia, 
podobnie jak poprzednia mogła być kolejną warstwą nasypu wału lub pocho-
dzenia naturalnego.

6 – soczewkowata, pozioma wkładka szarożółtego ilastego piasku (miąż-
szość 10 cm), najpewniej pochodzenia naturalnego, zalegająca w odległości 
1,20-3,20 m, mierząc od kulminacji wału.

7 – czarno-brunatna warstwa ziemi zalegająca poziomo na piasku calco-
wym (miąższość od 20 na kulminacji do 30 cm na skłonie wału). Podobnie jak 
warstwa 5 kończyła się w odległości 4,20 m od kulminacji. Można więc przyjąć, 

CHODLIK, st. 1,  
gm. Karczmiska, woj. lubelskie, 
AZP 78-75/1
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że obie zostały zniszczone podczas wybierania ziemi na budowę wału, co prze-
mawia za ich naturalnym pochodzeniem. Dolna granica tej warstwy jest nie-
równa, co wynika z przemywania szczątków próchnicznych do niżej zalegające-
go piasku. W jej obrębie nie stwierdzono występowania zabytków ruchomych.

8 – żółty piasek calcowy, z szarymi zaciemnieniami występującymi zwłasz-
cza w międzywalu, w części południowej wykopu przechodzący w szary ił.

W wykopie tym nie natrafiono na zachowane relikty drewnianej konstruk-
cji wału, a w obrębie warstwy 3 znaleziono jedynie pojedyncze fragmenty cera-
miki wczesnośredniowiecznej.

Następny wykop 2/2000, początkowo o wymiarach 2,50 x 5 m, wyznaczono 
również na wale II (środkowym) na arze 154 w ćwiartce B. Początkowo eks-
plorowano jego część północną o wymiarach 2-5 x 3 m i przedłużenie wykopu 
w kierunku południowym szerokości l m przy profilu zachodnim. W południo-
wej części wykopu występowała poniżej darni (miąższości 10 cm), na głębo-
kości od 10 do 40 cm i niżej ziemia szarobrunatna bez zabytków ruchomych. 
Odmienna sytuacja była w części północnej, gdzie od głębokości 10 cm zalegała 
ziemia ciemnobrunatna i czarna z pojedynczymi kamieniami, fragmentami ce-
ramiki i węglami drzewnymi, a na głębokości 35-45 cm ze spalonymi belkami 
drewna ułożonymi zgodnie z linią osi wału ze wschodu na zachód. Zachowały 
się one w pasie czarnej przepalonej ziemi o szerokości 60 cm, w odległości 1,40 
m, mierząc od ściany północnej wykopu. W tej ziemi odkryto po stronie za-
chodniej zespół 7 belek (zespół NW1), a we wschodniej 2 krótsze belki (zespół 
NE2). W ich bezpośrednim sąsiedztwie występowały fragmenty naczyń typu 
chodlikowskiego. Przy ścianie zachodniej wykopu zaznaczyło się słabe koliste 
zaciemnienie o średnicy około 1 m (ślad krótkotrwałego paleniska?) bez zabyt-
ków ruchomych. Odkryte spalone drewno wydobyto i zabezpieczono do badań 
dendrochronologicznych.

Podczas dalszej eksploracji na głębokości 45-55 cm stwierdzono wystę-
powanie płaskiego poziomu drewna poniżej zespołu w NW l i 4 krótkie belki 
pod zespołem NE l, wchodzące w profil wschodni wykopu. Ponadto znalezio-
no wiele fragmentów ceramiki, niekiedy nawet większych części naczyń, typu 
chodlikowskiego. Znajdowały się one tuż pod belkami spalonego drewna lub 
w ich najbliższym sąsiedztwie i tworzyły wyraźne koliste zgrupowanie o śred-
nicy około 1 m przy ścianie wschodniej wykopu. Postanowiono więc wykop 
poszerzyć o l m w kierunku wschodnim.

Odkryto tutaj dalszą część paleniska o średnicy około 1,20 m wyznaczonego 
pojedynczymi otoczakami granitowymi i ułamkami naczyń oraz ślady 10 kołków 
o średnicy do 10 cm, tworzących koliste zgrupowanie po jego stronie wschodniej. 
Z obserwacji profilu przekroju wynika, że zarys paleniska zanikał na głębokości 
60 cm. Na przekroju północ-południe jest też widoczny od strony południowej 
styk paleniska i spalonych belek, nakładających się częściowo na palenisko.

Ze względu na zbliżający się termin zakończenia wykopalisk eksplorowa-
no dalej tylko północny odcinek rozszerzonego wykopu o wymiarach l x 2,50 
m, w miejscu występowania paleniska. Poniżej tego poziomu użytkowania, do 
głębokości około 60 cm, w dalszym ciągu znajdowała się warstwa ziemi czarnej 
z pojedynczymi węglami. Pod nią zalegała poziomo warstewka ziemi szarożół-
tej (miąższości do 20 cm) oddzielająca ja od niższej, brunatnej, o miąższości 30 
cm, niezawierającej zabytków ruchomych. Można więc przyjąć, że obie te dolne 
warstwy są pochodzenia naturalnego i wyznaczają powierzchnię pierwotną.

Podczas dalszej eksploracji w części południowej wykopu stwierdzono wy-
stępowanie na całej jego powierzchni w dalszym ciągu ziemi szarobrunatnej. 
Poniżej, od strony południowej, na odległość 1,60 m zalegała warstwa ziemi 
żółtoszarej o maksymalnej miąższości do 30 cm, a pod nią pozioma warstwa 
ziemi jasnoszarej (m. 20-30 cm) występująca również w pozostałych partiach 
wykopu. Warstwy te traktować można najpewniej jako poziom pierwotny.
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Zastanawia zaznaczający się na powierzchni wykopu podział na część 
północną i południową, z niemal liniową granicą dzielącą część północną, 
wykazującą ślady intensywnego użytkowania, od południowej różniącej się 
barwą i brakiem zabytków ruchomych. Obecność paleniska w części północ-
no-wschodniej skłania do przypuszczenia, że możemy mieć tutaj pozostałości 
budynku mieszkalnego. Nie odkryto jednak jego zarysu na poziomie paleniska, 
w dosyć równomiernie czarnej ziemi ani w warstwach niższych. Trudno więc 
definitywnie rozstrzygnąć, czy było to palenisko, sezonowo użytkowane, czy 
też znajdujące się w obrębie budynku zrębowego, którego dolne partie zosta-
ły następnie przykryte nasypem podczas budowy wału. Za taką możliwością 
przemawia zachowanie się poniżej belek północno-zachodniego zespołu NW1, 
płasko zalegającego spalonego drewna (zespół NW2), być może ze spalonej 
podłogi budynku. W interpretacji nagromadzonych artefaktów należy brać pod 
uwagę obie te możliwości.

Przyjęty program badawczy został w pełni zrealizowany. Uzyskane drew-
no zostało przesłane do badań dendrochronologicznych w pracowni dr. Marka 
Krąpca na AGH w Krakowie. W przyszłym sezonie są planowane dalsze ba-
dania na wale III w celu uzyskania kolejnych prób niezbędnych do datowania 
następnych wałów grodziska w Chodliku.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Nadwiślańskim 
w Kazimierzu Dolnym.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Archeologii Polski Środkowow-
schodniej”, t. VI, 2001, s. 124-128..

•	 osada kultury lendzielsko-polgarskiej lub malickiej (?)
osada z wczesnego średniowiecza (IX-XI w.)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 1 do 29 sierpnia 
przez dr. Wojciecha Blajera (autor sprawozdania, Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
w Przemyślu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). 
Finansowane przez Podkarpackiego WKZ i Instytut Archeologii Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w Krakowie. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię  
44 m².

Głównym celem prac prowadzonych w 2000 r. było dokończenie rozpoczę-
tych w 1999 r. badań dużego obiektu wczesnośredniowiecznego określonego 
jako nr l.

W warstwie podglebia na zachód od obiektu nr l odkryto duży drapacz na 
wiórowcu, prawdopodobnie z surowca wołyńskiego. Dokończono eksplorację 
i dokumentowanie obiektu nr l w jego części środkowej i zachodniej. Okazało 
się, że badana struktura jest znacznie rozleglejsza (około 4 m z południowego 
wschodu na północny zachód) i głębsza, niż można było sadzić na podstawie 
wyników wcześniejszych prac. Bardziej skomplikowana jest też jej budowa we-
wnętrzna. Obiekt nr l dzielił się na kilka części, sięgających do głębokości około 
1-1,10 m od dzisiejszej powierzchni ziemi. W ich wypełniskach, obok licznych 
ułamków ceramiki, stwierdzono wyraźne ślady spalenizny. Obiekt ten nie jest 
więc rozległą płaskodenną ziemianką o stałej głębokości około l m, lecz skupi-
skiem kilku (4-5?) mniejszych jam w różnym kształcie, o różnej wielkości i głę-
bokości. Może to być pozostałość jednoczasowego kompleksu albo raczej kilku 
różnoczasowych, nawarstwionych na siebie wczesnośredniowiecznych struk-
tur. Wyjaśnienie może przynieść szczegółowa analiza materiałów ceramicznych 
z różnych części obiektu nr l. Ogółem pozyskano około 970, przeważnie drob-
nych ułamków naczyń ręcznie lepionych, częściowo obtaczanych, wykonanych 
z gliny schudzanej dużą domieszką tłucznia kamiennego, ceramicznego i pia-
sku. Liczne ułamki są zdobione poziomymi żłobkami, rzadziej liniami falistymi 
lub stempelkiem. Można je datować na X w. i l. połowę XI w. W przypadku 
niektórych ułamków można sugerować związek z IX w. Z obiektu nr l pochodzą 

CHODAKÓWKA, st. 3, gm. 
Kańczuga, woj. podkarpackie, 
AZP 104-79/163
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też liczne kości zwierzęce (bydło, świnia, koń, koza lub owca, jeleń, pies?) oraz 
fragment przedmiotu żelaznego. Na południe od niego odkryto dwie mniej-
sze nieregularne jamy (nr 6-7), które dostarczyły tylko kilku ułamków ceramiki 
wczesnośredniowiecznej. Ponadto na północny zachód od obiektu nr l znajdu-
je się dołek posłupowy – jego wypełnisko nie zawierało materiałów zabytko-
wych.

Badania prowadzone w 2000 r. pozwoliły na zakończenie prac ratowniczych 
przy obiektach odkrytych na tym stanowisku wiosną 1999 r. Jest jednak możliwe, 
że orka i erozja mogą doprowadzić do naruszenia podobnych struktur, na razie 
nieujawnionych, a zalegających pod warstwą ziemi ornej. Krzemienny drapacz 
na wiórowcu potwierdza obecność osadnictwa prehistorycznego i być może ma 
związek z odkrytym tu w poprzednim sezonie obiektem neolitycznym.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w depozycie Instytu-
tu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wyniki badań znalezisk kostnych zostały opublikowane w „Roczniku Prze-
myskim”, t. 37, 2001.

Badania nie będą kontynuowane..

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 osada z IV okresu epoki brązu
grodzisko wczesnośredniowieczne•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 17 lipca do 16 
sierpnia przez Andrzeja Szpunara (autor sprawozdania, Muzeum Okręgowe 
w Tarnowie). Finansowane przez WKZ w Krakowie. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 15 m².

Wykonano przekop przez część domniemanego wału grodu od szczytu ku 
majdanowi grodziska. W efekcie stwierdzono występowanie wału o metryce 
wczesnośredniowiecznej o konstrukcji skrzyniowej. Skrzynie były wypełnione 
otoczakami i gliną. Od strony majdanu wystąpiła kilkunastocentymetrowa war-
stwa kulturowa z materiałem wczesnośredniowiecznym (ceramika z IX-X w.).

Pod warstwą destrukcji wału wystąpiła warstwa zawierająca ceramikę kul-
tury łużyckiej w typie krakowskim z IV okresu epoki brązu, w materiale cera-
micznym wyróżniono także fragmenty naczyń kultury Gawa.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Okręgo-
wym w Tarnowie.

Badania będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 osada z okresu wczesnego średniowiecza
osada z okresu nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku, pod 
kierunkiem dr Dariusza Rozmusa. Czwarty sezon badań.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 290-302.

Ciosny Folwark, st. 2, gm. Zgierz, 
woj. łódzkie, AZP 63-51

CZCHÓW, st. 1, gm. loco, 
woj. małopolskie, AZP 107-
63/1

Daniszew, st. 19, gm. 
Kościelec, woj. wielkopolskie, 
AZP 58-43/78

Daniszew, st. 21, gm. loco, 
woj. wielkopolskie, AZP 58-
44/90

DĄBROWA GÓRNICZA-
ŁOSIEŃ, st. 2, m. loco,  
woj. śląskie, AZP 96-50/1

W
C

Z
E

S
N

E
 Ś

R
E

D
N

IO
W

IE
C

Z
E



186

patrz: mezolit

•	 osada z okresu wczesnego średniowiecza
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 3 do 10 lipca 

pod kierunkiem mgr Magdaleny Wieczorek-Szmal (autorka sprawozdania,  
ARCHO-Kielce). Finansowane przez Śląskiego WKZ. Przebadano powierzch-
nię 0,50 ara.

Badania prowadzono na terenie mocno zdegradowanym, w miejscu rozle-
głej dzikiej piaskowni, zamienianej systematycznie w wysypisko śmieci. Zało-
żono 4 wykopy (oznaczone nr od 1/00 do 4/00) w miejscach pozostawionych 
w obrębie wyrobisk „wysp” oraz zadokumentowano profile wyrobisk. W pro-
filach ujawniono 2 obiekty: jamę poddaną eksploracji oraz szczątkowo zacho-
wany obiekt o nieokreślonej funkcji. W wypełnisku jamy natrafiono na drobne 
fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej. W wykopie 3, przy krawędzi wy-
robiska odsłonięto szczątkowo zachowany obiekt (mocno zniwelowany) miesz-
kalny – półziemiankę. W wykopach na „wyspach” w obrębie wyrobisk (w za-
chodniej części piaskowni) nie stwierdzono obiektów, natomiast uchwycono 
reliktowo zachowaną warstwę kulturową z mocno rozdrobnionymi fragmenta-
mi ceramiki wczesnośredniowiecznej. 

Prace będą kontynuowane.

•	 osadnictwo wczesno- i późnośredniowieczne
Sondażowe badania archeologiczne, przeprowadzone od 17 do 21 paź-

dziernika pod kierownictwem mgr. Adama Mackiewicza (autor sprawozdania, 
ARCHEO-ADAM), prace prowadził mgr A. Piotrkowski. Finansowane przez 
Wydawnictwo STENTOR. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
około 220 m².

Sondażowe badania archeologiczne w Dąbrównie na terenie działek bu-
dowlanych o nr geodezyjnych: 347, 348, 351, 352, 358, 359, 361 prowadzono 
w obrębie 2 wykopów wytyczonych po osiach północny zachód-południowy 
wschód i północny wschód-południowy zachód. Wykop na osi północny za-
chód-południowy wschód oznaczono numerem l. Oś po której założono wy-
kop, miała długość około 144 m. Wzdłuż osi zakładano wykopy o wymiarach 10 
x 1 m, przedzielone świadkami o 5-metrowej szerokości. Poszczególne odcinki 
oznaczono literami od a do x. W ten sposób na osi północny zachód-południo-
wy wschód założono 10 wykopów, łącznie 100 m bieżących, które oznaczono 
jako wykop l od a do j. Natomiast po osi północny wschód-południowy zachód 
założono wykop oznaczony numerem 2 w obrębie st. X. Oś ta miała około 180 
m długości, tak więc założono tu 11 odcinków oznaczonych literami od a do 
k w obrębie wykopu 2. Przy czym w tym przypadku odcinek a nie miał 10 m 
długości, ale 22 m. Na tej osi wykonano więc 122 m bieżące wykopu. W sumie 
wykonano 222 m bieżące wykopów o szerokości około l m i l-2 m głębokości. 
Wytyczone osie, wzdłuż których wykonano poszczególne wykopy, wytoczono 
wzdłuż i w poprzek całej działki. Prac ziemnych nie prowadzono jedynie w czę-
ści północno-wschodniej, a więc w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej 
w pasie o szerokości około 80 m, który to teren nie może być przeznaczony 
pod budownictwo. Prace prowadzono w terenie o stosunkowo dużych deniwe-
lacjach dochodzących do 6 m na odcinku około 150 m, czyli 167-173 m n.p.m.

Podkreślić należy, iż st. X, w którego obrębie przeprowadzono badania 
sondażowe, zostało odkryte podczas badań AZP prowadzonych jesienią 1998 r. 
Stwierdzono wówczas, iż mamy tu do czynienia z osadą wczesnośredniowiecz-
ną. Również wstępne rozpoznanie przeprowadzone w początkach września 
2000 r. metodą AZP przez autora tego sprawozdania potwierdziło występowa-

Dąbrowa Górnicza - 
Strzemierzyce Wielkie, st. 4, 
woj. śląskie

DĄBROWA ZIELONA,  
st. 10, gm. loco, woj. śląskie, 
AZP 86-52/10

DĄBRÓWNO, st. X (wykopy 
1a-j – 2 a-k), gm. loco,  
woj. warmińsko-mazurskie, 
AZP 31-57/13
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nie na powierzchni materiału wczesno- i późnośredniowiecznego, który w naj-
większym natężeniu zalega w części północno-wschodniej, północnej i północ-
no-zachodniej stanowiska. Spostrzeżenia te potwierdziły przeprowadzone ba-
dania archeologiczne. Najmniejsza intensywność została stwierdzona w części 
południowo-wschodniej, południowej i południowo-zachodniej stanowiska.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż w zasadzie nie wy-
stępuje tu warstwa kulturowa, którą można by wiązać z osadnictwem wcze-
snośredniowiecznym. Jest tu natomiast warstwa orna w postaci ciemnoszarej 
próchnicznej ziemi, w której zalega przemieszany materiał ceramiczny wcze-
sno- i późnośredniowieczny oraz nowożytny. Warstwa ta w zależności od miej-
sca ma 0,30-1 m miąższości. W przypadku omawianego stanowiska miąższość 
ta zależy od sytuacji topograficznej, czyli jest zależna od zagłębień terenowych, 
które zostały wypełnione warstwą orną w wyniku prowadzonych prac rolnych 
na badanym obszarze w ciągu ostatnich kilkuset lat. Podkreślić należy, iż więk-
szość materiału ceramicznego zalega w partii stropowej warstwy ornej. Jedynie 
w obrębie wykopu ld bezpośrednio pod warstwą orną wystąpiła nieznacznej 
miąższości (około 0,20 m) warstwa szarego piasku z drobinami spalenizny. 
Niestety brak materiału ceramicznego nie pozwala na jej dokładniejsze wy-
datowanie. Można jedynie przypuszczać, iż mamy tu do czynienia z warstwą 
wczesnośredniowieczną, zwłaszcza w kontekście negatywu po palu, który uda-
ło się uchwycić poniżej tej warstwy. Głębokość tego wkopu miała 0,60 m, na-
tomiast jego szerokość w partii stropowej nie przekraczała 0,65 m. Wypełnisko 
stanowi tu jasnoszary piasek oraz ciemna szarobrunatna ziemia ze spalenizną. 
Ponadto wystąpił tu nieliczny materiał zabytkowy w postaci fragmentów ce-
ramiki wczesnośredniowiecznej i późnośredniowiecznej. Ta ostatnia wyraźnie 
zdaje się wskazywać na fakt, iż nawarstwienia wcześniejsze (wczesnośrednio-
wieczne) zostały zniszczone prawdopodobnie przez uprawę rolną prowadzoną 
na omawianym terenie już od późnego średniowiecza, aż po czasy nowożyt-
ne, na co wyraźnie wskazuje zalegający w warstwie ornej bardzo liczny mate-
riał ceramiczny. Zaznaczyć należy, iż ze względu na uchwycenie negatywu po 
palu, w którego obrębie wystąpił wczesnośredniowieczny materiał ceramicz-
ny, wykop ten został rozszerzony w kierunku południowo-zachodnim, osiąga-
jąc wymiary 7 x 8 m. Niestety nie udało się w jego obrębie uchwycić dalszych 
obiektów, a zwłaszcza negatywów po palach, które potwierdziłyby ewentualne 
istnienie w tym miejscu reliktów zabudowy wczesnośredniowiecznej. Należy 
więc podkreślić, iż ewentualne osadnictwo wczesno- i późnośredniowiecz-
ne zostało całkowicie zniszczone przez późniejsze intensywną uprawę. Na 
222 m bieżące wykonanych wykopów jego ślady w postaci warstwy kulturo-
wej uchwycono jedynie na odcinku około 10 m w obrębie wykopu ld, w po-
staci szarego piasku z drobinami spalenizny oraz wkopu po palu wraz z jego  
negatywem.

Konkludując, należy podkreślić, iż w wyniku przeprowadzonego rozpozna-
nia stwierdzono tu obecność warstwy próchnicznej, w której zalega stosunko-
wo nieliczny materiał zabytkowy w postaci fragmentów naczyń wczesno- i póź-
nośredniowiecznych. Świadczy to niewątpliwie o tym, iż w tym miejscu istnia-
ła osada wczesnośredniowieczna, która została niemal całkowicie zniszczona 
przez późniejsze osadnictwo późnośredniowieczne, a następnie intensywne 
uprawy rolne prowadzone tu nieprzerwanie od schyłku późnego średniowie-
cza, aż po czasy nowożytne.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w archiwum WKZ 
w Olsztynie.

patrz:  środkowa, młodsza i późna epoka brązuDobierzyn, st. 5, gm. Lubraniec, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 50-46/17
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patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: neolit

patrz: neolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

kościół romański p.w.. Św. Mikołaja (Kon. XII - pocz. XIII w.)•	
Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone pod kierunkiem 

mgr Teresy Krzysztofiak (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Oddział 
Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu). Finansowane przez Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wyniki badań zostały opublikowane w  „Wielkopolskim Biuletynie Konser-
watorskim”, t. I, 2002, s. 34-47.

•	 grodzisko wczesnośredniowieczna
Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone od 3 do 29 lip-

ca pod kierunkiem Krzysztofa Jaworskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego) przy współpracy Marcina Paternogi. Finansowane przez Insty-
tut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Arche-
ologicznych”, t. 43, s. 267-289.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: neolit

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 osada wczesnośredniowieczna
Badania wykopaliskowe o charakterze ratowniczym kierowane przez mgr 

Andrzeja Urbańskiego (Muzeum Zamojskie w Zamościu), wykonane po przy-
padkowym odkryciu obiektu archeologicznego podczas wybierania piasku.

W wykopie założonym na obrzeżu niewielkiej piaskowni odsłonięto pełny 
zarys obiektu gospodarczego, mającego na planie kwadratowy zarys o wymia-

Dopiewo, st. 29, gm. loco,  
woj. wielkopolskie

Dzierżnica, st. 35, gm. 
Dominowo, woj. wielkopolskie

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

Giebułtów, st. 8, gm. Książ 
Wielki, woj. małopolski,  
AZP 95-59

GILÓW, gm. Niemcza,  
woj. dolnośląskie

Gogolin, st. 15, gm. loco,  
woj. opolskie, AZP 93-38/2

Głuchowo, st. 1, gm. Komorniki, 
woj. wielkopolskie, AZP 53-
26/133

Głuchowo, st. 24, gm. 
Komorniki, woj. wielkopolskie

Grodzisko Dolne, st. 22,  
gm. loco, woj. podkarpackie, 
AZP 101-81/6

Grudziądz-Owczarki, st. 16,  
gm. Grudziądz,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 29-45/9

GUCIÓW st. 10, gm. Zwierzyniec, 
woj. lubelskie, AZP 91-86/10
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GIECZ, st. 3, gm. Dominowo, 
woj. wielkopolskie, AZP 54-32
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rach 2 x 2 m. Z czarnego, smolistego wypełniska, które miało charakter paleni-
ska zlokalizowanego w północnej części obiektu, oraz pozostałej części obiektu 
pochodzi kilkanaście fragmentów ceramiki (niektóre z rytym falistym orna-
mentem) pozwalającej datować funkcjonowanie obiektu na X w. Wykonano 
również wykop sondażowy na miejscu domniemanych wałów obronnych usy-
tuowanych na obrzeżu stanowiska. Uwidocznione na profilu wykopu nawar-
stwienia glebowe o charakterze naturalnym oraz brak konstrukcji wewnętrz-
nych i materiałów zabytkowych w ich obrębie nie pozwalają na dzień dzisiejszy 
pozytywnie zweryfikować tezy o funkcjonowaniu i istnieniu na terenie tej osady 
elementów fortyfikacji obronnych.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w WUOZ Lublin, De-
legatura w Zamościu, a materiały zabytkowe zdeponowano w Muzeum Zamoj-
skim w Zamościu.

•	 osada wczesnośredniowieczna (VIII-XI w.)
wczesnośredniowieczna osada przygrodowa (XI-XII/XIII w.)•	

Stanowisko położone na wyniesieniu w bezpośrednim sąsiedztwie grodzi-
ska w Horodyszczu. Jest ono sukcesywnie niszczone przez tzw. poszukiwaczy 
skarbów, którzy pozostawili po sobie kilkaset wkopów rabunkowych, z czego 
kilkadziesiąt można uznać za szczególnie destrukcyjne dla reliktów osadni-
czych. Badania przeprowadził mgr Mieczysław Bienia ze środków Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. Przebadano obszar stanowiska o po-
wierzchni l ara. Dwa wykopy wytyczono w miejscu największych zniszczeń. 
Połączono je z wykopami z poprzednich sezonów badawczych. W wykopach 
zlokalizowano 17 nowych obiektów osadniczych, głównie o charakterze miesz-
kalnym.

Na podstawie materiału ceramicznego można je wydatować na X-XII w. 
Ciekawie prezentował się obiekt nr 45 określony jako rów (?). Na jego dnie, 
na poziomie wód gruntowych, natrafiono na fragment konstrukcji drewnianej, 
z wypełniska zaś pozyskano wczesnośredniowieczny materiał. Wśród zabytków 
ceramicznych dominowały fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych (VIII 
w., IX-X w., X-XI w., XI-XII w.). Natrafiono jednak również na kilka fragmen-
tów ceramiki kultury łużyckiej oraz na ceramikę późnośredniowieczną. Zabytki 
wydzielone (przęślik gliniany, 2 nożyki żelazne, łyżwa kościana, żelazny grot 
strzały, szydło kościane, kościana klamra) mają wczesnośredniowieczną chro-
nologię.

Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Delegatura w Białej Podlaskiej.

patrz: neolit

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich

•	 grodzisko wczesnośredniowieczne
Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 

w Toruniu przeprowadził od 3 lipca do 12 sierpnia badania wykopaliskowe na 
terenie grodziska wczesnośre dniowiecznego. Tegorocz ny sezon badawczy był 
kolejnym, piątym już rokiem badań tego obiektu. W pracach, którymi kierowali 
dr D. Poliński, mgr A. Janowski i mgr R. Kaźmierczak, wzięli udział studenci 
ar cheologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nadzór meryto-
ryczny sprawował prof. dr hab. W. Chudziak (autor sprawozdania), kierownik 
zespołu badawczego prowadzącego prace wykopaliskowe.

HORODYSZCZE, st. 3,  
gm. Wisznice, woj. lubelskie, 
AZP 67-87/3

Iłża - Chwałowski Trakt, st. 
21, pow. Radom,  
woj. mazowieckie, AZP 79-69

Janków, st. 9 – 11, gm. Piątek, 
woj. łódzkie, AZP 59 – 52

KAŁDUS, st. 3, gm. Chełmno, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 33-41/3
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Celem badań było uchwycenie związku stratygraficznego pomiędzy odkry-
tym w roku 1998, w wykopie 18/98, rozwaliskiem kamiennym, a zachodnią ścianą 
bazyliki romańskiej (wykop 13/97, na wschód od wykopu 18/98) i obiektem nr 
4/98-99 – domniemanym baptysterium (wykop 24/98-99, na zachód od wykopu 
18/98). W związku z tym założono wy kop 30/00 o wymiarach 5 x 10 m. Obej-
mował on w całości wykop 18/98 oraz 2 świadki badawcze pomiędzy wyżej wy-
mienionym wykopem a wykopami 13/97 i 24/98-99. Ponadto w trakcie prac dla 
zwiększenia pola obserwacji poszerzono go w części południowo-wschodniej o 5 
m2 (odsypano częściowo narożnik i zachodnią ścianę bazyliki romańskiej). Po 
zdjęciu warstwy humusu wykop podzielono na dwie części, przy czym północnej 
o wymiarach 4 x 5 m nie eksplorowano. Wykop 18/98 odsypano do poziomu 
rozwaliska kamiennego i rozpoczęto eksploracją świadków.

W przebadanych nawarstwieniach znaleziono 1344 fragmentów ceramiki 
wczesnośre dniowiecznej w zdecydowanej większości (z wyjątkiem 7 ułamków) 
wykonanej w technice całkowitego obtaczania, 320 fragmentów naczyń z okre-
su halsztackiego, 6 ułamków ceramiki kultury pucharów lejkowatych oraz 1598 
kości zwierzęcych. Ponadto odkryto 48 zabytków wydzielonych. Do najciekaw-
szych należy krążek (amulet) z poroża zdobiony symboliką kosmologiczną – 
koncentrycznymi wpisanymi w siebie kręgami, na jego drugiej stronie odkryto 
napis runicz ny (nr inw. 30/00). Kolejne interesujące znaleziska stanowią: brązo-
wa zawieszka (zapinka?) z oczkiem z niebieskawego szkła z malowanym, styli-
zowanym krzyżem łacińskim (nr inw. 23/00) oraz plakietka brązowa z wizerun-
kiem kobiety w postawie orantki (nr inw. 27/00). Wśród pozostałych zabytków 
na uwagę zasługują pierścień brązowy (nr inw. 31/00), kabłączek skroniowy (nr 
inw. 42/00), militaria: groty strzał (nr inw. 39, 40, 45/00), grot bełtu (nr inw. 
14/00), przedmioty codziennego użytku: świder żelazny (nr inw. 12/00), szy-
dła żelazne (nr inw. 4, 16, 44/00), noże żelazne (nr inw. 8, 15, 26/00), przęślik 
gliniany (nr inw. 48/00), 00), igła żelazna (nr inw. 43/00). Z wyeksplorowanych 
nawarstwień pobrano 21 próbek do badań makroszczątków, zawartości fosforu 
oraz do badań radiowęglowych.

Tegoroczne badania potwierdziły bezpośredni związek obiektu nr 4/98-99 
i rozwaliska kamiennego. Obie struktury stanowią pozostałość domniemanego 
baptysterium (półkoliście układający się obiekt nr 4/98-99 stanowi być może 
absydowe zamknięcia zachodniej części baptysterium). Jego całkowity kształt 
i wymiary obecnie są już możliwe do określe nia. Analiza stratygrafii odkrytych 
nawarstwień pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:

Zarejestrowano co najmniej 3 fazy funkcjonowania domniemanego bapty-
sterium:

Faza I – dolna partia obiektu 4/98-99. Obiekt miał kształt w przybliżeniu 1. 
prostokątny o wymiarach co najmniej 5 x 2,80 m. W przekroju, na osi pół-
noc-południe, nieckowaty o wypłaszczonym dnie, natomiast w wykopie 
24/98-99, w części odkrytej w 1999 r., spągowe partie układały się schodko-
wo. W partii spągowej stwierdzono liczne, niewielkiej miąższości warstewki 
jasnożółtego piasku powstałe pod wpływem działalności wody.
Następna faza (II) – poprzedzająca istnienie bazyliki romańskiej (nawar-2. 
stwienia wraz z rozwaliskiem kamiennym schodzą poniżej wkopu funda-
mentowego).
Kolejna faza (III) budowy – współczesna świątyni (nawarstwienia i rozwali-3. 
sko kamienne przytykają do zachodniej ściany kościoła).
Odkryty zespół zabytków i ceramiki naczyniowej potwierdza przyjętą do-

tychczas chronologię bazyliki i obiektu baptysterialnego (l. poł. XI w.)..

•	 osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
osada z okresu halsztacko-lateńskiego•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

KAŁDUS, st. 4, gm. Chełmno, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 33-41/4
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cmentarzysko szkieletowe z okresu wczesnego średniowiecza•	
Stanowisko położone na płaskim terenie blisko krawędzi wysoczyzny, na 

południe od niego występuje rozległe obniżenie terenowe przechodzące w roz-
cięcie erozyjne, którego ujście łączy się z doliną Wisły. Powierzchnia stanowiska 
wynosi w przybliżeniu 0,50 ha. W podłożu występują piaski luźne. Obszar sta-
nowiska stanowi nieużytek.

Samo stanowisko, określone jako osada pradziejowa i średniowieczna, było 
znane z wcześniej przeprowadzonych badań powierzchniowych AZP. Celem 
badań było stwierdzenie  chronologii cmentarzyska i przynależności kulturo-
wej. Prace w terenie prowadzone przez Instytut Archeologii i Etnologii Uni-
wersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem mgr. Jacka Bojar-
skiego i mgr Violetty Stawskiej (autorzy sprawozdania). Nadzór merytoryczny 
nad całością prac sprawował kierownik zespołu badawczego prof. Wojciech 
Chudziak. Badania prowadzono od 3 lipca 12 sierpnia 2000 r.

Bezpośrednie działanie w terenie rozpoczęto od wyznaczenia siatki arowej, 
którą dowiązano do istniejącej osnowy geodezyjnej wykonanej dla stanowiska 
l (por. plan sytuacyjno-wysokościowy). Za pomocą spychacza odhumusowa-
no jednorazowo powierzchnię 11 arów w miejscu domniemanego cmentarzy-
ska; zdjęto warstwę ziemi o miąższości 20-25 cm do poziomu podglebia. Prace 
eksploracyjne skoncentrowano we wschodniej części przygotowanego terenu, 
w miejscu występowania warstwy kulturowej, oraz wybierzyska piasku (partii 
zniszczonej). W sumie przebadano obszar 4 arów oraz rozpoczęto eksplora-
cję w obrębie kolejnego, piątego, ara. Eksplorację na większości terenu prowa-
dzono do poziomu nawarstwień neolitycznych, wykonując dodatkowo wykopy 
profilowe do calca.

Na przebadanej części stanowiska odkryto ogółem 164 obiekty, w tym 72 
groby szkieletowe wczesnośredniowieczne, 8 grobów domniemanych (pozosta-
wionych do przebadania w sezonie następnym), 10 jam kulturowych o przezna-
czeniu gospodarczym oraz 74 negatywy posłupowe. Jednocześnie zadokumen-
towano 15 jednostek stratygraficznych, składających się na 4 poziomy nawar-
stwień kulturowych. Poziom najstarszy reprezentowały warstwy 14 i 15 złożone 
z szarych, przewarstwionych iłem piasków o miąższości 20-30 cm, zalegające 
na poziomie od 83,26 (w południowej części stanowiska) do 82,60 m n.p.m. 
(w północnej badanej części). W ich obrębie znaleziono 23 ułamki naczyń neo-
litycznych (kultura pucharów lejkowatych), 3 ułamki naczyń z epoki brązu (kul-
tura łużycka?), 84 fragmenty naczyń halsztacko-lateńskich (kultura pomorska). 
Kolejny poziom był związany z warstwami l i 13, składającymi się z luźnych 
piasków eolicznych o miąższości do 25-40 cm, miejscami do 60 cm. Strop war-
stwy l. uchwycono na poziomie od 83,36 (S) do 83,86 (N) m n.p.m., spąg na 
poziomie od 83,46 (S) do 82,60 (N) m n.p.m. Zalegała na powierzchni całe-
go stanowiska poniżej warstw kulturowych powstałych w okresie wczesnego 
i późnego średniowiecza. W jej obrębie odkryto 2 ułamki naczyń neolitycznych 
(kultura pucharów lejkowatych), 15 fragmentów ceramiki, którą prawdopodob-
nie należy przypisać kulturze łużyckiej, 206 ułamków naczyń halsztacko-lateń-
skich i w partii stropowej, na granicy z warstwami młodszymi 44 ułamki naczyń 
wczesnośredniowiecznych. Wyżej zalegający poziom nawarstwień stanowiły 
warstwy 2, 3/5, 8 o miąższości do 20 cm. Składały się na nie ciemnoszary bądź 
brunatnoszary piasek ze spalenizną. Uchwycono je pod warstwą humusu i pod-
glebia, a ich powstanie można wiązać z destrukcją obiektów mieszkalno-gospo-
darczych wczesnośredniowiecznego osiedla (obiekty: l, 12 i 75). W ich obrębie 
znaleziono dużą liczbę ułamków naczyń wczesnośredniowiecznych oraz kości 
zwierzęcych, jak również kilkanaście zabytków wydzielonych. Najmłodszy po-
ziom nawarstwień reprezentowały warstwy 7 i 9 odsłonięte w północnej bada-
nej części stanowiska o miąższości 20-25 cm, bezpośrednio pod warstwą pod-
glebia. Struktura tych warstw była złożona z brązowego, przesyconego próch-
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nicą piasku. Z poziomem tym, datowanym ceramiką, na późne średniowiecze 
było związanych kilkadziesiąt jam posłupowych tworzących regularne zarysy, 
prawdopodobnie pozostałość budynku (budynków?) naziemnego.

Stan zachowania większości pochówków był zadowalający, chociaż w wie-
lu przypadkach brakowało niektórych partii szkieletu. Kości w wyniku zalega-
nia w łatwo przepuszczalnych piaskach w znacznym stopniu uległy procesowi 
próchnienia, co wymagało szczególnej uwagi w trakcie odsłaniania. Poziom 
zalegania pochówków był niejednolity, większość grobów dziecięcych zalegała 
bardzo płytko. Dodatkowym utrudnieniem była słaba czytelność niektórych jam 
(wypełnisko piaszczyste zbliżone do otoczenia). Po dokonaniu wstępnej analizy 
wielkości, wyglądu i orientacji jam grobowych, sposobu ułożenia szkieletu oraz 
wyposażenia wyciągnięto następujące wnioski. Spośród 72 grobów 24 stanowi-
ły pochówki dziecięce, 41 pochówki zmarłych w wieku dojrzałym, w stosunku 
zaś do 7 nie udało się określić wieku z powodu kompletnego zniszczenia szkie-
letu. W 26 przypadkach stwierdzono ślady obstawy z desek z jednej, z dwóch 
lub z czterech stron (trumna); niektóre wykazywały ślady częściowego lub cał-
kowitego spalenia. Dwa groby miały najprawdopodobniej obudowę drewnianą 
w formie skrzyni lub komory: grób 13 – komora o wymiarach w rzucie 2,50 x 
1,60 m, ze śladami nadpalenia, w której obrębie odkryto 2 pochówki o bardzo 
bogatym wyposażeniu; grób 60 – komora o wymiarach 3 x 1,50 m z jednym 
pochówkiem ułożonym centralnie także bardzo bogato wyposażonym (patrz: 
niżej). W 44 grobach zmarli byli ułożeni na wznak z kośćmi rąk ułożonymi 
wzdłuż osi szkieletu, w 8 grobach zmarłych pochowano na boku w pozycji skur-
czonej z kośćmi rąk na wysokości twarzoczaszki, w jednym przypadku odkryto 
szkielet ułożony w pozycji odwróconej (zmarły złożony na brzuchu) z podkur-
czonymi kończynami górnymi. Większość jam grobowych miała typową dla 
wczesnego średniowiecza orientację wschód-zachód z niewielkim odchyleniem 
od tego kierunku (NW-SE) z czaszką skierowaną na wschód (24 przypadków) 
lub zachód (32), chociaż znaczny udział miały także jamy o orientacji północ-
południe lub zbliżonej (razem 11 grobów) z czaszkami skierowanymi na pół-
noc (6) lub południe (5). Wyposażenie stwierdzono w 22 grobach (wliczając 
w to grób podwójny). Najczęściej był to nóż żelazny (miało go 17 zmarłych, 
w tym po 3 noże w jednej pochewce mieli zmarli z grobów komorowych), rza-
dziej inne przedmioty. Do wyjątkowo bogatych zaliczają się wspomniane wyżej 
groby 13 i 60. W pierwszym, zawierającym pochówek podwójny (mężczyzna 
oraz kobieta), na wyposażenie grobu, oprócz wspomnianych 2 noży w brązowej 
bogato zdobionej pochewce, składały się: brązowa misa o proweniencji sam-
bijskiej, wiadro drewniane z żelaznymi okuciami, kolia złożona z paciorków 
z kryształu górskiego (15 sztuk) i karneolu (6 sztuk) oraz 7 srebrnych kaptorg 
spiętych srebrną zapinką i fragment (srebrny zdobiony granulacją paciorek) 
zausznicy. W drugim grobie odkryto 2 noże z oplotem ze złotego drutu w ta-
kiej samej jak w grobie 13 pochewce, misę brązową, ustawione w niej żelazne 
wiaderko, drewnianą misę zdobioną aplikacjami wykonanymi z brązowej po-
złacanej blaszki z ornamentyką roślinną i zoomorficzną, silnie skorodowaną 
zapinkę z żelaza, siekańca krzyżówki saskiej z połowy X w.; pod misą brązową 
odsłonięto fragment toczonego talerza drewnianego, resztki tkanin oraz część 
cholewki skórzanego buta. W tym grobie został pochowany mężczyzna, które-
mu oprócz tak bogatych darów złożono w formie przystawki łopatkę świńską. 
Bogato były również wyposażone grób 63 (zawierał 7 kabłączków) i grób 70, 
w którym znaleziono kolię złożoną z paciorków z karneolu (12 sztuk), szkła (13 
sztuk), kryształu górskiego (8 sztuk) i paciora srebrnego pozłoconego oraz nóż 
żelazny. W jednym grobie, w którym znajdował się szkielet ułożony na boku 
w pozycji skurczonej, odkryto monetę Kanuta Wielkiego. W obrębie cmenta-
rzyska na uwagę zasługują również groby 13, 48 i 32. W grobie 13 odsłonięto 
szkielet mężczyzny w układzie północ-południe w pozycji skurczonej ze ślada-
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mi trepanacji czaszki. W grobie 32 stwierdzono obcięcie kości dłoni i złożenie 
ich w dole jamy grobowej, natomiast grób 48, o nieregularnej w partii stropo-
wej jamie, zawierał szkielet kobiety pochowanej w pozycji silnie skurczonej, na 
miednicy był ułożony duży kamień, w oczodole zaś dostrzeżono ślady zbutwia-
łego drewna (praktyki antywampiryczne?). Na przebadanej części cmentarzy-
ska wyróżniają się 2 odrębne partie: północna z przewagą grobów dziecięcych, 
bez wyposażenia oraz z pochówkami o nietypowym układzie oraz południowa, 
w której sytuują się 2 groby komorowe, wokół nich w dwóch kręgach znajdują 
się groby o typowej dla wczesnego chrześcijaństwa orientacji jam grobowych, 
częściej też wyposażone. Tę część cmentarza na podstawie wyposażenia dato-
wać można na 2.-1. poł. XI w.

Na 10 przebadanych jam 6 określono jako wczesnośredniowieczne (XI-
XII w.), pozostałe zaś wydatowano na okres halsztacko-lateński. W grupie jam 
wczesnośredniowiecznych wyróżniały się obiekty l, 12, 75 i 121, które stanowiły 
pozostałość po urządzeniach gospodarczo-mieszkalnych. Na uwagę zasługują 
również jamy posłupowe, które można wiązać z zabudową słupową datowaną 
na okres późnego średniowiecza; większość z nich charakteryzowała się regu-
larnym czworokątnym zarysem o wymiarach od 0,20 x 0,30 do 0,30 x 0,45 m 
i miąższością do 0,40 m.

W trakcie prowadzonych prac badawczych znaleziono łącznie 1565 frag-
mentów naczyń. Na podstawie obserwacji cech makroskopowych materiał 
ten przyporządkowano czterem okresom chronologicznym. Największy zbiór 
stanowiły ułamki naczyń wczesnośredniowiecznych odkrytych w obrębie jam 
kulturowych oraz warstwy 2, a także w zasypisku jam grobowych. Równie licz-
ne były ułamki naczyń halsztacko-lateńskich – 708 ułamków, jednak duża ich 
część zalegała na złożu wtórnym w obrębie jam grobowych i obiektów wcze-
snośredniowiecznych. Niewielki zespół stanowiły fragmenty naczyń neolitycz-
nych (kultura pucharów lejkowatych) – 30 sztuk i z epoki brązu (kultura łużyc-
ka?) – 18 sztuk. Najmłodszy chronologicznie zespół ceramiki reprezentowały 
ułamki naczyń późnośredniowiecznych, tzw. siwaki, których odkryto tylko 30 
fragmentów. Na stanowisku znaleziono również wiele kości zwierzęcych (817 
fragmentów i całych kości).

Oprócz ceramiki naczyniowej i kości zwierzęcych na materiały ruchome 
składają się zabytki wydzielone. Poza opisanym wyżej wyposażeniem grobów 
na szczególną uwagę zasługują znalezione w obiektach i warstwach kulturo-
wych: wczesnośredniowieczny ciężarek do wagi, 2 kabłączki skroniowe, pier-
ścionek brązowy, 2 przęśliki, 2 groty bełtów, 2 noże żelazne.

W wyniku przeprowadzonych badań zlokalizowano nieznane wcześniej 
cmentarzysko szkieletowe o ogromnych walorach poznawczych. Jednocze-
śnie przebadano i zadokumentowano fragment osiedla z epoki neolitu, okresu 
halsztacko-lateńskiego oraz wczesnego i późnego średniowiecza. Pozyskano 
także serię szkieletów do badań antropologicznych i dużą bazę materiału za-
bytkowego do badań porównawczych. 

Ze względu na rangę odkrycia badania będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

Klonówka, st. 47, gm. Starogard 
Gdański, woj. pomorskie

Konikowo (Rostek), st. 2, 
gm. Gołdap, woj. warmińsko-
mazurskie, AZP 13-79/3

Kowalewice, st. 1–2,  
gm. Parzęczew, woj. łódzkie, 
AZP: 63-5020
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•	 osadnictwo kultury łużyckiej
osadnictwo kultury przeworskiej•	
osadnictwo wczesnośredniowieczne•	
osadnictwo nowożytne•	

Badania pod kierownictwem dr hab. L. Czerniaka prowadziła mgr M. 
Kwiatkowska (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, Ze-
spół ds. Ratownictwa Archeologicznego). Finansowane przez Agencję Budowy 
i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Pierwszy sezon badań.

Stanowisko położone na dnie i dolnych partiach stoku doliny niewielkiego 
cieku. Zlokalizowane na glebach bielicowych oraz torfowych na podłożu piasz-
czystym.

Stanowisko odkryto podczas penetracji powierzchniowych i badań sonda-
żowych prowadzonych na trasie planowanej budowy autostrady A2 w kwiet-
niu 1999 r. przez Centrum Badań Archeologicznych Fundacji Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odkryto ówcześnie, bliżej nieokreślone ślady 
osadnictwa z epoki kamienia, kultury łużyckiej, kultury przeworskiej, wczesne-
go średniowiecza, późnego średniowiecza i materiały nowożytne, których za-
sięg określono na 700 arów. Informacje te stały się podstawą zakwalifikowania 
90 arów powierzchni stanowiska znajdującej się w pasie kolizji z autostradą do 
wyprzedzających badań wykopaliskowych.

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez Zespół ds. 
Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Po-
znaniu od 15 czerwca do 30 października 2000 r. W tym okresie przebadano 
powierzchnię 24,50 ara, do zbadania pozostała powierzchnia około 70 arów. 
Po zdjęciu humusu za pomocą spychacza oczyszczono całą powierzchnię sta-
nowiska. Pod humusem występowała skała macierzysta: piasek, niekiedy torf. 
W obrębie zbadanej powierzchni zarejestrowano wielopoziomową warstwę 
kulturową, a w jej ramach 297 obiektów archeologicznych (w tym 95 jam go-
spodarczych, 2 studnie, 60 palenisk, 71 dołków posłupowych). Wspomniane 
obiekty i materiały można rozdzielić na 4 odrębne fazy osadnicze:

1. kultura łużycka – 15 jam,
2. kultura przeworska – 26 jam, 15 palenisk,
3. wczesne średniowiecze – 43 jamy, 25 palenisk, 2 studnie, 2 zwaliska ścian 

domostw, kilkanaście tysięcy fragmentów ceramiki,
4. nowożytność – luźny materiał ceramiczny.
Dokumentacja i materiały zabytkowe są przechowywane w siedzibie Ze-

społu ds. Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii 
PAN, Oddział w Poznaniu.

Badania wykopaliskowe będą kontynuowane w sezonie 2001..

patrz: nowożytność

•	 zespół osad otwartych od paleolitu do wczesnego średniowiecza
wczesnośredniowieczne podgrodzie - Okół (IX-XIII w.)•	
miasto lokacyjne zw. „•	 Nova citas in Okol” (XIV-XV w.)
miasto renesansowe i nowożytne (XVI-XX w.)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od września do listo-
pada przez mgr. Emila Zaitza (autor sprawozdania, Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie). Finansowane przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Piąty 
sezon badań. Przebadano powierzchnię około 0,50 ara.

Badania archeologiczne na obiekcie Kraków – Stare Miasto, stan. 1 są 
prowadzone nieprzerwanie od 1954 r. W latach 50. i 60. realizowały je ze-
społy związane z A. Żakim (Zespół Badań nad Przedlokacyjnym Krakowem)  

KOZANKI PODLEŚNE,  
st. 1, gm. Świnice Warckie, 
woj. łódzkie, AZP 60-46/1

Kozanki Podleśne, st. 8, gm. 
Świnice Warckie, woj. łódzkie, 
AZP 60-46/2

KRAKÓW-Stare Miasto,  
st. 1, gm. loco, woj. małopolskie, 
AZP 102-56/5
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i K. Radwańskim (Dział Krakowa Przedlokacyjnego w Muzeum Archeologicz-
nym), później także z Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PKZ.

Obecne badania na terenie Pałacu Wielopolskich przy pl. Wszystkich Świę-
tych 3/4 podjął zespół muzeum dopiero w latach 70. XX w. i prowadził je w kil-
ku etapach. Miały one zazwyczaj charakter prac ratowniczych i były powiązane 
z robotami instalacyjnymi lub budowlanymi. Obiekt ten znajduje się w pół-
nocnej części podgrodzia Okół, w rejonie jego fortyfikacji obronnych. Badania 
archeologiczne w sąsiedztwie Pałacu Wielopolskich podjęto w związku z za-
kładaniem izolacji przeciwwilgociowej na fundamenty jego ściany południo-
wej. Obiekt ten był zbudowany w 2. poł. XIX w. na miejscu starszych kamienic 
zniszczonych pożarem w 1850 r. Obecnie pracami archeologicznymi objęto kil-
ka wykopów budowlanych, które były zlokalizowane przy południowej elewacji 
pałacu, wzdłuż obecnej ul. Poselskiej.

W omawianych wykopach stwierdzono, że po południowej stronie pałacu 
znajdują się przemieszane nasypy piaszczysto-gruzowe, a także relikty murów 
kamiennych oraz resztki ceglanych sklepień. Są one pozostałością ścian magi-
stralnych i murów działowych późnogotyckich lub renesansowych kamienic, 
które uległy spaleniu w czasie pożaru Krakowa w 1850 r. Budynki te rozebrano 
w 2. poł. XIX w., natomiast znajdujące się pod nimi piwnice zasypano gruzem 
pochodzącym z rozbiórki murów. Dzięki temu pod obecną nawierzchnią za-
chowały się zarówno mury piwnic, jak i resztki sklepień.

Tegoroczne prace archeologiczne nie dostarczyły nowych informacji ani 
odnośnie do wczesnośredniowiecznego osadnictwa na terenie książęcego pod-
grodzia Okół, ani wiadomości związanych z funkcjonowaniem jego fortyfikacji 
obronnych. Zarówno nawarstwienia przedlokacyjne, jak i poziomy użytkowe 
powiązane z przemianami tego terenu w późnym średniowieczu zostały całko-
wicie zniszczone w trakcie formowania późnogotyckiej lub renesansowej zabu-
dowy oraz w czasie jej (wtórnego?) podpiwniczenia.

Dokumentacja i materiały zabytkowe są przechowywane w Muzeum Ar-
cheologicznym w Krakowie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

•	 zespół osad otwartych od paleolitu do wczesnego średniowiecza
wczesnośredniowieczne podgrodzie - Okół (IX-XIII w.)•	
miasto lokacyjne zw. „•	 Nova citas in Okol” (XIV-XV w.)
miasto renesansowe i nowożytne (XVI-XX w.)•	

miasto renesansowe i nowożytne (XVI-XX w.)
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od sierpnia do grud-

nia, przez mgr. Emila Zaitza (autor sprawozdania Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie). Finansowane przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Trzeci 
sezon badań. Przebadano powierzchnię około 0,50 ara.

Badania archeologiczne na obiekcie Kraków – Stare Miasto, stan. 1 są 
prowadzone nieprzerwanie od 1954 r. W latach 50. i 60. prowadziły je ze-
społy związane z A. Żakim (Zespół Badań nad Przedlokacyjnym Krakowem)  
i K. Radwańskim (Dział Krakowa Przedlokacyjnego w Muzeum Archeologicz-
nym), później także z Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PKZ.

Badania na terenie posesji ul. Grodzka 51 podjęto dopiero w latach 80. (ze-
spół PA-K PKZ). W 1999 i 2000 r. kontynuował je zespół Muzeum Archeolo-
gicznego w Krakowie. Dotychczasowe badania miały charakter prac sondażo-
wych i ratowniczych, a były powiązane z przebudową kamienicy. Obiekt ten 
znajduje się w centralnej części podgrodzia Okół, na terenie dawnego placu 
targowego. 

Badania archeologiczne prowadzono na terenie małego dziedzińca 
(o wym. około 5 x 6 m), w podziemiach budynku frontowego oraz pod ofi-

KRAKÓW- Stare Miasto, 
mały dziedziniec, st. 1,  
gm. loco, woj. małopolskie, 
AZP 102-56/5
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cyną południową. Podjęto je w związku z przebudową kamienicy na potrzeby  
hotelowe.

W trakcie dotychczasowych badań archeologicznych i architektonicznych 
ustalono, że omawiana kamienica znajduje się na głównym placu handlowym 
podgrodzia Okół. Domniemany rynek funkcjonował w młodszych fazach wcze-
snego średniowiecza oraz bezpośrednio po lokacji „nowego miasta”. Reliktem 
pierwotnych funkcji handlowych tego placu są m.in. mury obiektu halowego 
(sukiennic?) z pocz. XIV w., które zachowały się w podziemiach kamienic usy-
tuowanych pomiędzy ul. Kanoniczą a ul. Grodzką. Około połowy XIV w. obiekt 
ten został rozparcelowany i sprzedany mieszczanom na potrzeby mieszkalne. 
W związku z tym w 2. poł. XIV w. w jego wnętrzu pojawiły się ściany działowe 
związane z dostosowywaniem budowli do nowych funkcji.

W trakcie obecnych prac wykopaliskowych odkryto (na długości blisko 10 
m) i przebadano zachodnią ścianę wspomnianych „sukiennic”, wraz z otworem 
drzwiowym i portalem), a także nieco młodsze mury kamienne, które były po-
wiązane z przemianami kramów handlowych w młodszych fazach późnego śre-
dniowiecza oraz z formowaniem gotyckich, renesansowych i barokowych oficyn. 
Po zewnętrznej stronie tego obiektu zadokumentowano serię nawarstwień po-
chodzących z późnego średniowiecza i czasów nowożytnych. Były one powią-
zane z budową i funkcjonowaniem kramów, a przede wszystkim z późniejszymi 
przemianami terenu usytuowanego w obrębie zabudowy dawnego rynku Okołu.

Prace ziemne związane z formowaniem gotyckiej zabudowy sprawiły, że 
niemal całkowicie zniszczono nawarstwienia z wczesnego średniowiecza. Ich 
śladem są tylko resztki obiektu półziemiankowego z X-XI w. oraz liczne ułam-
ki naczyń, grudki polepy i żużel żelazny. Zabytki te odkrywano w warstwach 
i wkopach z późnego średniowiecza i czasów nowożytnych.

Dokumentacja i materiały zabytkowe są przechowywane w Muzeum Ar-
cheologicznym w Krakowie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania nie będą kontynuowane.

•	 osady prahistoryczne i wczesnośredniowieczna
miasto późnośredniowieczne i nowożytne•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od marca do wrze-
śnia przez mgr Ewę Kwaśniewską (autorka sprawozdania, Pracownia Archeolo-
giczno-Konserwatorska, Kraków). Finansowane przez Zarząd Rewaloryzacji 
Zespołów Zabytkowych Krakowa. Przebadano powierzchnię około 260 m².

Prace stanowiły kontynuację badań z lat 1996-1999. Wykopy, wykonane 
w 2000 r., założono na zewnątrz budynku, wzdłuż północnej elewacji obiek-
tu. Uchwycono w nich ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego, późnośre-
dniowiecznego i nowożytnego.

Na uwagę zasługuje odkrycie wczesnośredniowiecznych grobów szkiele-
towych oraz kolejnych pozostałości najstarszych umocnień Krakowa lokacyj-
nego. Z 4 zarejestrowanych pochówków tylko 2 (nr l i nr 3) znalazły się prawie 
w całości w obrębie wykopu. Pozostałe groby, zniszczone przez fundamenty 
budynku, wczesnośredniowieczne jamy i młodsze wkopy, uchwycono fragmen-
tarycznie. Na podstawie analizy antropologicznej kości ustalono, że w jednym 
grobie pochowano kobietę (grób l), w dwu dzieci (groby 2, 3). Przynależności 
szczątków czwartego zmarłego nie udało się określić. Jamy grobowe l, 2, 3 były 
wkopane w piasek calcowy i miały ściany wyłożone deskami. Zachowała się po 
nich cienka smużka zbutwiałego drewna, widoczna w rzucie poziomym. Zmar-
łych pochowano w pozycji wyprostowanej, wzdłuż osi wschód-zachód, z głową 
skierowaną na zachód. W grobie kobiecym znaleziono mały, srebrny kabłączek 
z esowatym uszkiem, w jednym z grobów dziecięcych nóż żelazny. Pochówki 
pochodzą prawdopodobnie z XI-XII w.

KRAKÓW - Stare Miasto, 
Collegium Nowodworskie,  
st. 2, gm. loco, woj. małopolskie, 
AZP 102-56/6
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W rejonie północno-zachodniego narożnika Collegium zadokumentowa-
no fosę, odkrytą również w 1998 r. w piwnicach, stanowiącą przypuszczalnie 
część zachodniego odcinka fortyfikacji Krakowa starszych od murów obron-
nych. Jej rekonstruowana szerokość miałaby około 7 m, głębokość około 2,80 
m. Orientacyjna odległość fosy od murów obronnych w kierunku wschodnim 
wynosiłaby około 33 m.

W północno-zachodniej części dziedzińca Collegium, na głębokości 60-90 
cm, odkopano ceglane sklepienie kolebkowe oraz fragmenty murów piwnicy 
jednego z XVI-wiecznych domów rozebranych w trakcie budowy Collegium 
Nowodworskiego w latach 1639-1643.

W związku z opisanymi odkryciami wskazane jest przeprowadzenie plano-
wych prac wykopaliskowych w rejonie zachodniego wylotu ulicy św. Anny, na 
linii od ul. Jagiellońskiej do Plant. Niezbędne jest prowadzenie nadzoru arche-
ologicznego wszystkich wykopów budowlanych wykonywanych na trasie prze-
biegu domniemanej fosy i na obszarze występowania wczesnośredniowiecz-
nych pochówków.

Dokumentacja i materiały zabytkowe są przechowywane w Muzeum Ar-
cheologicznym w Krakowie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania nie będą kontynuowane.

•	 osady prahistoryczne i wczesnośredniowieczne
miasto późnośredniowieczne i nowożytne•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od sierpnia do grud-
nia, przez mgr Ewę Kwaśniewską (autorka sprawozdania). Przebadano po-
wierzchnię około 100 m².

Badania prowadzono w wykopie budowlanym, usytuowanym przy połu-
dniowej elewacji budynku (w Ogrodzie Profesorskim) i w wykopach wykona-
nych w piwnicach obiektu.

W piwnicach, do uzyskanej w wykopach głębokości od 30 do 60-80 cm, 
zalegały wyłącznie przemieszane warstwy ziemno-gruzowe i gruzowe, zawie-
rające materiał zabytkowy datowany od wczesnego średniowiecza po czasy 
współczesne.

W Ogrodzie Profesorskim, poniżej ponad 2 m grubości nasypów powsta-
łych w wyniku działalności budowlano-remontowej prowadzonej w XIX i XX 
w., stwierdzono występowanie nowożytnych wkopów i późnośredniowiecz-
nych warstw nasypowych związanych z intensyfikacją działalności budowlanej 
w dzielnicy uniwersyteckiej pod koniec okresu późnośredniowiecznego i w po-
czątkach okresu nowożytnego oraz późnośredniowiecznej warstwy kulturowej 
i wkopanych w calec obiektów wczesno- i późnośredniowiecznych.

W warstwach późnośredniowiecznych znaleziono fragmenty średnio-
wiecznych naczyń glinianych, fragmenty skórzanego buta oraz żelazne strze-
mię jeździeckie, w jamach drobne ułamki ceramiki wczesnośredniowiecznej 
i późnośredniowiecznej.

Dokumentacja i materiały zabytkowe są przechowywane w Muzeum Ar-
cheologicznym w Krakowie.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”, t. 
XXXIII, 2002, s. 171-178.

Badania będą kontynuowane.

•	 ślady osadnictwa od epoki kamienia do okresu wpływów rzymskich
zespół osad otwartych z wczesnego średniowiecza (IX-XIII w.)•	
miasto lokacyjne (XII-XV w.)•	
miasto renesansowe i nowożytne (XVI-XX w.)•	

KRAKÓW- Stare Miasto, 
Collegium Maius, st. 2,  
gm. loco, woj. małopolskie, 
AZP 102-56/6

KRAKÓW- Stare Miasto,  
pl. Dominikański, st. 2,  
gm. loco, woj. małopolskie, 
AZP 102-56/6
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Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone  od kwietnia do li-
stopada przez mgr Emila Zaitza (autor sprawozdania, Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie). Finansowane przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Piąty 
sezon badań. Przebadano powierzchnię około 1,50 ara.

Badania archeologiczne prowadzone od 1931 r. (G. Leńczyk, R. Jamka). 
W okresie powojennym realizowały je zespoły związane z A. Żakim (Zespół 
Badań nad Przedlokacyjnym Krakowem), K. Radwańskim i Działem Krakowa 
Przedlokacyjnego Muzeum Archeologicznego oraz z Pracownią Archeologicz-
no-Konserwatorską PKZ.

Badania na terenie posesji pl. Dominikański 4 podjęto w latach 90. (zespół 
Muzeum) i prowadzono w 1998 i 1999 r. w związku z planowanym remontem 
kamienicy. W 2000 r. kontynuowano je w czasie prac powiązanych z rozbudową 
kamienicy. Obiekt ten znajduje się po północnej stronie umocnień obronnych 
podgrodzia Okół, pomiędzy jego fortyfikacjami a klasztorem oo. Dominikanów 
(z początku XIII w.).

Badania archeologiczne prowadzono na terenie zabudowań, które jeszcze 
w 2. poł. XIX w. należały do klasztoru oo. Dominikanów. Tegorocznymi praca-
mi archeologicznymi objęto południową część posesji, czyli podwórze gospo-
darcze oraz wnętrze oficyny tylnej zbudowanej w początkach XX w.

W trakcie obecnych prac stwierdzono, że badany obiekt znajduje się w ca-
łości na północnym stoku oraz na zewnętrznej krawędzi wczesnośrednio-
wiecznej fosy Okołu, która broniła dostępu do podgrodzia od strony północno-
wschodniej. Na jej dnie – usytuowanym co najmniej 11 m poniżej nawierzchni 
podwórka – stwierdzono piasek o szarobrunatnym i brunatnym zabarwieniu. 
Zawierał on drobne kamienie, żwir, węgle drzewne, polepę oraz pojedyncze 
ułamki naczyń z wczesnego średniowiecza. Bezpośrednio nad dnem zalegały 
nasypy uformowane prawdopodobnie ze zniszczonych warstw kulturowych 
oraz z przemieszanego piasku calcowego. W ich obrębie pojawiały się ułamki 
ceramiki z wczesnego i późnego średniowiecza, okruchy cegieł i dachówek ce-
ramicznych, kości zwierzęce oraz dość liczne fragmenty drewna (gałęzie, resztki 
pni, szczapki) i zbutwiałe resztki innych materiałów organicznych. Nawarstwie-
nia te miały zapewne związek z likwidacją fosy i powstały w pierwszej fazie 
jej zasypywania (lub zwężania). Niewykluczone że uformowano je w związku 
z poszerzaniem terenów, które od początku XIII w. należały do klasztoru Do-
minikanów, sprowadzonych do Krakowa i osadzonych w tym miejscu w 1222 r. 
Przypuszczalnie omawiane utwory należy łączyć z 2. poł. XIII lub początkiem 
XIV w.

Kolejną serie nawarstwień (o łącznej miąższości 300-400 cm) tworzyły 
utwory gliniaste o brunatnym i ciemnobrunatnym zabarwieniu. Zawierały one 
ogromne ilości zbutwiałych materiałów organicznych (drewno, kora, słoma, 
nawóz zwierzęcy mierzwa itp.), resztki konstrukcji drewnianych, a także ułam-
ki cegieł i dachówek ceramicznych, kości zwierzęce oraz fragmenty naczyń 
późnośredniowiecznych. Wydaje się, że omawiane nawarstwienia mają charak-
ter warstw odpadkowych, które formowały się w późnym średniowieczu i re-
nesansie na zapleczu zabudowań gospodarczych. Część z odkrytych tu utwo-
rów mogła zostać przywieziona na teren zlokalizowany pomiędzy kamienicami 
dominikańskimi a dawną fosą. Nawożono je z myślą o zasypaniu zagłębienia 
istniejącego w miejscu fosy Okołu, a więc o uporządkowaniu najbliższego oto-
czenia zabudowań dominikańskich oraz cmentarza i kościoła Świętej Trójcy.

Trzecia seria nawarstwień zadokumentowanych na badanym terenie była 
związana z porządkowaniem i nadsypywaniem terenu w czasach nowożyt-
nych. W ich obrębie stwierdzono relikty drewnianego kanału ściekowego, który 
prawdopodobnie funkcjonował od XVI do XVIII w., pozostałości kilku dołów 
kloacznych z tego samego okresu, a także murowany kanał blokowy zbudowany 
w początkach XIX w. i kilkakrotnie przebudowywany w XX w.

E
P

O
K

A
 Ż

E
LA

Z
A



199

Dokumentacja i materiały są przechowywane w Muzeum Archeologicz-
nym w Krakowie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania nie będą kontynuowane..

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

•	 osada z okresu wczesnego średniowiecza
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 24 września do 20 

października pod kierunkiem S. Pietrzaka (Fundacja Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad.

patrz: późne średniowiecze

•	 osada XII-XIII w.
grodzisko wczesnośredniowieczne•	
rezydencja obronna z 1 połowa XVI w.•	
folwark i rezydencja plebana z XVII-XVII w.•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 21 
sierpnia do 31 września, przez Macieja Karczewskiego (autor sprawozdania, 
Podlasko-Mazurska Pracownia Archeologiczna s.c.). Finansowane przez WKZ 
w Białymstoku. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 156,25 m².

Prace wykopaliskowe prowadzone byty w północno-wschodniej części 
wPrace wykopaliskowe prowadzone w północno-wschodniej części wzgórza 
(Pisarowej Góry), w strefie zawierającej relikty domniemanego grodziska wcze-
snośredniowiecznego i późniejszej zabudowy. Eksploracja objęła część pozo-
stałości XVIII-wiecznego budynku, zidentyfikowanego na podstawie wizytacji 
parafii goniądzkiej z 24 września 1782 r. z „rezydencją” należącą do folwarku 
plebana z Goniądza. W całości przebadano przyziemia izby czeladnej wraz z ru-
mowiskiem pieca kaflowego i kamienno-ceglanego kominka oraz przylegające 
do niej części alkierza, kuchni i sieni. Pozostałości izby czeladnej obejmowały 
podłogę wylepioną z gliny, której fragment przylegający do podstawy kominka 
ułożono z cegły palcówki (pochodzącej z rozbiórki wcześniejszych, nieziden-
tyfikowanych obiektów), kamienne fundamenty północnej i zachodniej ściany 
oraz fragmenty zwęglonych belek ze ścian południowej i zachodniej. Układ ka-
mieni w przyziemiach ścian izby czeladnej i przykrywającej je częściowo war-
stwy polepy glinianej umożliwił uchwycenie dwóch faz przebudowy tej części 
„rezydencji”. Znacznie gorzej były zachowane relikty alkierza i sieni, zniszczone 
w znacznym stopniu przez późniejsze rozległe jamy gospodarcze. Pozostałości 
kuchni zostały uchwycone jedynie w jej południowo-wschodnim skraju, dzięki 
czemu ustalono, że podłoga tego pomieszczenia była wybrukowana średniej 
wielkości kamieniami polnymi.

Odkryły w ciągu tegorocznych badań materiał zabytkowy obejmował liczą-
cy około 2000 fragmentów zbiór kafli płytowych pochodzących w przeważającej 
czyści z rumowiska pieca kaflowego z izby czeladnej. Dominującym elementem 
zdobniczym lic kafli był herb Lubicz. Ceramikę naczyniową reprezentowały 
najliczniejsze w zbiorze fragmenty naczyń siwionych i wypalonych w atmos-
ferze utleniającej, w tym 3 misy zdobione białym malowanym ornamentem. 
Znacznie mniej liczne były fragmenty naczyń z polewą szklaną. Na pojedyncze 
fragmenty wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej natrafiono w obrę-
bie niemal wszystkich warstw zawierających zabytki o nowożytnej chronologii. 
Wśród przedmiotów metalowych przeważały żelazne gwoździe pochodzące 

Kraków-Nowa Huta-Cło, st. 
65, woj. małopolskie,  
AZP 102-58/7

KRĄGOLAB, st. 27, gm. Stare 
Miasto, woj. wielkopolskie

KROSNO, st. 1, gm. loco, woj. 
podkarpackie, AZP 110-74/51

KRZECZKOWO, st. 1,  
gm. Mońki, woj. podlaskie, 
AZP 31-84/1
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z konstrukcji drewnianych ścian izby czeladnej oraz gwoździe spinające kafle. 
W warstwie kulturowej nad reliktami XVIII-wiecznej „rezydencji” natrafiano 
na l grosz polski z 1831 r. Z reliktami „rezydencji” była związana też duża liczba 
gomółek i krążków szklanych.

Dokumentacja jest przechowywana u WKZ, materiały w Państwowym 
Muzeum w Białymstoku.

Badania będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

•	 grodzisko wczesnośredniowieczne
dwór obronny•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od czerwca do sierp-
nia pod kierownictwem dr Anny Marciniak-Kajzer (autorka sprawozdania, In-
stytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Pracownia Dokumentacji Arche-
ologiczno-Konserwatorskiej). Drugi sezon badań.

W roku bieżącym przebadano obszar o powierzchni 83 m². Złożyło się na 
to 8 wykopów badawczych (X-XVII).

W północnej części cypla kontynuowano badanie dwóch obiektów miesz-
kalnych, których pozostałości odkryto już w poprzednim sezonie. We wschod-
niej części wykopu X, w warstwie, która jest identyfikowana z poziomem użyt-
kowym domostwa z pierwszej fazy, odkryto 125 fragmentów naczyń glinianych, 
które potwierdzają datowanie obiektu na czasy od schyłku IX do początku XI w. 
Poza tym odnaleziono przęślik i 26 destruktów kości zwierzach. Dość gwałtow-
ny spadek warstwy w narożniku tego wykopu i zalegające skośnie przepalone 
dranice mogą sugerować, że być może jest to pozostałość ściany zagłębionego 
w ziemię obiektu (piwnicy?).

Po dwóch sezonach wykopalisk można określić zasięg badanego obiektu 
od strony zachodniej i północno-zachodniej. Od strony północno-wschodniej 
i południowo-wschodniej jego zasięg będzie można określić po poszerzeniu 
wykopów w kierunku wschodnim. Granica południowa nie zostanie odkryta, 
gdyż od tej strony znajduje się domek letniskowy.

W części zachodniej wykopu X kontynuowano eksplorację obiektu miesz-
kalnego z drugiej fazy użytkowania stanowiska, którego pozostałości odkryto 
uprzednio w wykopach IX i IX a. Podobnie jak w roku ubiegłym, warstwa iden-
tyfikowana z poziomem użytkowym domostwa zawierała znaczne ilości mate-
riału zabytkowego. Do szczególnie interesujących należy brakteat oraz zbrojnik 
pochodzący ze zbroi płytkowej. Odnaleziono również 475 fragmentów naczyń 
glinianych, z czego 96% stanowiły ułamki naczyń wypalonych w atmosferze re-
dukcyjnej. Ich obraz technologiczny i formalny pozwala na niewielką korektę 
datowania. Po pierwszym sezonie badań drugą fazę datowano, począwszy od 
poł. XV w. Obecnie można tę granicę czasową obniżyć do początków tegoż 
wieku.

W przypadku tego obiektu również nie sposób określić jego zasięgu. Roz-
poznano granicę od strony północno-wschodniej, od południowo-wschodniej 
jest ona zniszczona przez wkop, a od strony zachodniej nie ma możliwości pro-
wadzenia badań ze względu na stojący tu domek letniskowy.

W roku bieżącym po raz pierwszy badaniami objęto teren boiska sportowe-
go. Profile czterech wykopów (XII, XIII, XIV i XVI) złożyły się na ciągły przekrój 
znajdującego się tam niewielkiego obniżenia terenu. Obserwowany tu układ 
stratygraficzny pozwala na wysunięcie hipotezy, że znajdował się tu pierwotnie 
przekop – sucha fosa. Odnaleziony materiał zabytkowy pozwala na datowanie 
tego obiektu na wczesnośredniowieczną fazę użytkowania stanowiska. Niestety 
niwelacyjne prace ziemne były tutaj prowadzone na tak dużą skalę, że obecnie 

Kuny, st. 19, gm. Władysławów, 
woj. wielkopolskie

LESZCZ, st. 1, gm. Dąbrówno, 
woj. Warmińsko-mazurskie, 
AZP 31-57/6
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ukształtowanie terenu jest całkowicie zmienione, a do prześledzenia przebiegu 
przekopu/suchej fosy konieczne jest wytyczenie kolejnych wykopów.

Dokumentacja i materiały są przechowywane w Instytucie Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Arche-
ologicznych”, t. 6, s.159-168.

Badania będą kontynuowane.
.
•	 osada z okresu wczesnośredniowiecznego i  staropolskiego
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez Muzeum 

w Chełmie. Badaniami kierowali mgr mgr Teresa i Wojciech Mazurkowie, pra-
cownicy Działu Archeologii Muzeum Chełmskiego. Finansowane przez WKZ 
w Lublinie. 

Interwencyjne badania wykopaliskowe podjęto w związku z postępującym 
niszczeniem stanowiska przez systematyczne pobieranie piasku. Wykopy ba-
dawcze objęły zachodnią część wybierzyska piaskowni.

Materiały zabytkowe z badań i dokumentacja polowa znajdują się w zbio-
rach Działu Archeologii Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie.

Wyniki badań wykopaliskowych na stanowisku zostały opublikowane 
w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. VII, 2005 r., s. 139-145.

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

•	 cmentarzysko z okresu wczesnego średniowiecza (XI-XII w.?)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 7 do 11 sierpnia 

przez mgr. Witolda Migala (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warsza-
wie). Finansowane przez Mazowieckiego WKZ. Pierwszy sezon badań. Przeba-
dano powierzchnię 310 m².

Badania ratownicze podjęto ze względu na postępujące niszczenie stanowi-
ska traktowanego przez miejscową ludność jako wybierzysko piasku i żwiru.

Eksplorację prowadzono warstwami mechanicznymi o grubości około 20 
cm. Pod humusem o grubości do 10 cm zalegał calec w postaci jasnożółtego 
piasku oraz drobnoziarnistego żwiru. W trakcie badań odsłonięto 2 niewielkie 
obiekty (ob. 1 nieregularna w planie jamka sięgająca 15 cm głębokości, ob. 2 
zbliżona w planie do owalu jama o wymiarach 70 x 40 cm, w profilu miał kształt 
niecki sięgającej 45 cm głębokości) o nieustalonej funkcji. Znaleziono 15 frag-
mentów ceramiki starożytnej i wczesnośredniowiecznej oraz fragment odłupka 
krzemiennego i fragment narzędzia krzemiennego.

Stanowisko całkowicie zniszczone.
Dokumentacja i materiały są przechowywane w Państwowym Muzeum 

Archeologicznym w Warszawie.
Badania nie będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

•	 osada z okresu wpływów rzymskich
osada wczesnośredniowieczna•	
osada (późne średniowiecze-nowożytność)•	

Badania sondażowe, przeprowadzone przez mgr. Mieczysława Bienię, były 
związane z budową energetycznej linii kablowej zaprojektowanej w pobliżu 
granicy stanowiska. Finansowane przez inwestora. 

Badaniami objęto obszar o łącznej powierzchni 0,30 ara w 3 wykopach son-
dażowych. Natrafiono w nich na 6 obiektów osadniczych. Ich chronologię na 

LESZCZANY KOLONIA, 
st. 1, pow. Chełm ,  
woj. lubelskie.  
AZP 82-91/44

Lisewo, st. 26, woj, kujawsko-
pomorskie, AZP 34-44/121

LUBOTYŃ-WŁÓKI, st. 4,  
gm. Stary Lubotyń,  
woj. mazowieckie,  
AZP 42-75/9

Lubsko, st. 7, gm. loco,  
woj. lubuskie, AZP 65-09/19

LUDWINÓW st. 8, gm. Leśna  
Podlaska, woj. lubelskie,  
AZP 59-85/18
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podstawie zalegającego materiału określono na okres rzymski (w tym przypusz-
czalnie kultura przeworska), wczesne średniowiecze (XII-XIII w.) oraz okres 
starożytny nieokreślony. Pozostały materiał zabytkowy (głównie fragmenty na-
czyń glinianych) zalegał w warstwie ornej i warstwie kulturowej. Dominował tu 
materiał nowożytny i późnośredniowieczny. Następną grupą stanowił materiał 
wczesnośredniowieczny (XII-XII w.), dalej zaś materiał z okresu rzymskiego 
(związany głównie z kulturą przeworską) oraz starożytny nieokreślony.

Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ, Delegatura w Białej Pod-
laskiej.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 gród z okresu wczesnego średniowiecza
klasztor pocysterski (wczesne średniowiecze - XV w.)•	
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 24 czerwca do 8 sierpnia pod 

kierunkiem Andrzeja Wyrwy (Ekspedycja Archeologiczna Łekno, Instytut Hi-
storii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez 
Wielkopolskiego WKZ, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Urząd 
Miasta w Wągrowcu. Przebadano powierzchnię 300 m².

Badania stanowiły kontynuację badań z lat 1982-1999. Stanowisko zagro-
żone działalnością agrotechniczną i głęboką orką. 

Celem badań było rozpoznanie obiektów archeologiczno-architektonicz-
nych i osadniczych na terenie grodu z okresu wczesnego średniowiecza i klasz-
toru pocysterskiego (chronologia: wczesnośredniowieczne-XV w.).

Badania prowadzono w 3 dużych wykopach: XXXVIII, XXXIX i XL. 
W XIX sezonie badań wykopaliskowych prowadzono badania w celu po-

szerzenia kontekstu występowania kamiennego płaszcza wału grodu i pieców 
do wytopu metalu (wykop XXXVIII). 

Ponadto odkryto 12 grobów szkieletowych oraz 2 murki kamienne stano-
wiące pozostałości muru obwodowego wokół cmentarza przy kaplicy cmentar-
nej (wykop XXXIX). 

Odsłonięto warstwy związane z zewnętrznym skłonem wału oraz konstruk-
cję kamienną na linii wschód-zachód i fragment kamienno-glinianego obiektu, 
który interpretuje się jako fundament lub część konstrukcji naziemnej pod piec 
chlebowy lub kuchenny w obrębie kuchni cysterskiej (wykop XL). Konstrukcja 
kamienna została zbudowana z warstwy ciosów i otoczaków kamiennych i in-
terpretowano ją jako fragment fundamentu pod mur obwodowy wokół klasz-
toru cystersów.

W trakcie eksploracji warstw kulturowych odkryto duże ilości ceramiki na-
czyniowej, fragmenty cegieł, przęśliki gliniane, fragmenty szkieł witrażowych, 
przedmioty metalowe, wyroby z kości i poroża, duże ilości żużla żelaznego i od-
pady po wytopie brązu i srebra.

•	 cmentarzysko wczesnośredniowieczne
fundamenty kościoła gotyckiego•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone przez mgr  
A. Smolińskiego.

Materiały z badań są przechowywane w Muzeum Północno-Mazowieckim 
w Łomży, dokumentacja w WUOZ w Białymstoku, Delegatura w Łomży.

Badania będą kontynuowane.

Łagów Lubuski, st. 4,  
gm. loco, woj. lubuskie,  
AZP 53-12/4

ŁEKNO, st. 3, gm. Wągrowiec, 
woj. wielkopolskie, AZP 43-
31/44

ŁOMŻA, st. 2, gm. loco,  
woj. podlaskie, AZP 37-77/2
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patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 osada wczesnośredniowieczna
osadnictwo późnośredniowieczne i nowożytne•	

Badania prowadził Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Pozna-
niu, pod kierunkiem dr Bożeny Dzieduszyckiej i doc. Dr. hab. Wojciecha Dzie-
duszyckiego. Finansowanie przez Kujawsko-Pomorskiego WKZ.

Badania archeologiczne skoncentrowano w tej partii stanowiska nr 3, gdzie 
zarejestrowano w sondażach z 1999 r. fragment zagadkowego układu kamien-
nego, tj. na kulminacji zbocza opadającego w stronę Gopła, tuż za wałem gro-
dziska. Założone wykopy miały na celu odsłonięcie całego obiektu oraz zbada-
nia jego kontekstu chronologiczno-kulturowego.

Stwierdzono, że w tej partii stanowiska zalega kilka sekwencji stratygra-
ficznych. Do najstarszych, datowanych na przełom VIII/IX w. należał obiekt 
związany z produkcją żelaza, odkryto tu bowiem liczne skupiska żużli, tzw. ko-
walskich tkwiących w warstwie kulturowej, w pobliżu dużej nieckowatej jamy 
zawierającej poziomu spalenizny. Jama ta była najprawdopodobniej częścią 
warsztatu kowalskiego, tutaj też wystąpiły półfabrykaty tej produkcji oraz kom-
ponenty produkcyjne (np. wapno). 

Kolejny poziom stratygraficzny datowany na IX-IX/X w. wyznaczały cy-
lindryczne, głębokie jamy zawierające liczny materiał zabytkowy, w tym także 
szkielety zwierzęce.

Najmłodszy wczesnośredniowieczny poziom osadniczy tworzyło kilka obiek-
tów otaczających wspomniany powyżej układ kamienny. Były to jamy zawierające 
intencjonalnie złożone tam fragmenty szkieletów zwierzęcych i liczne inne źró-
dła kultury materialnej. W jednej z jam natrafiono na topór żelazny zawinięty być 
może w pojemnik organiczny. Wszystkie te obiekty były zlokalizowane w bezpo-
średniej bliskości układu centralnego składającego się z dużej półziemiankowej 
budowli wzniesionej w konstrukcji słupowej. W części zachodniej tej budowli 
znajdował się stos kamienny na powierzchni około 2 m², skonstruowany z drob-
nych ściśle układanych na sobie i intencjonalnie połupanych kamieni polnych, 
ułożonych w kilku warstwach. Wśród nich odsłonięto pięć skupisk szczątków 
kostnych zwierząt, w tym okazy młodych osobników (np. prosięta) oraz całe na-
czynia i pojemniki ze zbożem (proso). W wypełnisku obiektu odkryto warstwy 
zawierające całkowicie przepalone, spopielałe szczątki roślinne. Na nie nawar-
stwiły się dalsze układy stratygraficzne złożone z utworów przesyconych spale-
nizną i drobnymi kamieniami polnymi. W pobliżu obiektu wystąpiło też kilka 
wolno stojących palenisk układanych z drobnych kamieni polnych.

Ceramika występująca w układzie ww. budowli jest datowana na 2. p. X 
w. Wśród tego zespołu naczyń na uwagę zasługują pucharki gliniane na nóżce. 
Odkryto także liczne zabytki wydzielone, m.in. przęśliki, wyroby z kości (tarła, 
szydła).

Ostatnią fazę związaną z osadnictwem wczesnośredniowiecznym stanowi 
destrukcja układu kamiennego w postaci bezkształtnego rumowiska kamieni 
polnych zalegających w warstwie nad wyżej wspomnianą budowlą. Jak się wy-
daje, destrukcja ta nastąpiła w 1. poł. XI w.

Kolejna fazą stratygraficzną odkrytą w tej partii stanowiska jest pozostałość 
po kilku obiektach datowanych na okres późnośredniowieczny, które przypusz-
czalnie można łączyć z najstarszym dworem w Mietlicy.

Najmłodszą fazę osadnictwa reprezentują znaleziska datowane na XVI-XVII 
w. Wówczas nastąpiły niwelacja i wyrównanie gruntu w tej części stanowiska.

Mamień, st. 3, gm. Parzęczew, 
woj. łódzkie, AZP 62-50

Markowice, st. 26, gm. Kleszczewo, 
woj. wielkopolskie

MIETLICA, st. 3,  
gm. Kruszwica,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 50-41/8 W
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Badania prowadzone w 2000 r. dowiodły, że odkryty wczesnośredniowiecz-
ny kompleks osadniczy należy do unikatowych pozostałości, które można łą-
czyć z plemiennym ośrodkiem kultowym egzystującym w tym kształcie w X w. 
Znaleziska te potwierdzają wyjątkową rolę kompleksu mietlickiego w ramach 
ówczesnej organizacji plemiennej Goplan. 

Dokumentacja i zabytki znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnologii 
PAN, Oddział Poznań.

Badania będą kontynuowane.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 ślady osadnictwa z okresu dolnego paleolitu
ślady osadnictwa w epoki brązu•	
grodzisko wczesnośredniowieczne (VIII-XI w.)•	

Ekipa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego od 17 lipca do 
14 sierpnia 2000 r. przeprowadziła badania wykopaliskowe na terenie grodzi-
ska w Naszacowicach pod kierownictwem dr. Jacka Poleskiego. Badania te były 
finansowane z funduszy Komitetu Badań Naukowych, przyznanych na realiza-
cję projektu badawczego Wczesnośredniowieczny gród plemienny i państwowy 
w Naszacowicach. Był to 13. sezon badań.

Badania miały na celu rozpoznanie stratygrafii zachodniego podgrodzia 
grodziska. 

Eksploracją objęto północny odcinek wału podgrodzia, domniemaną fosę, 
położoną na zewnątrz wału, jak też fragment majdanu podgrodzia. 

Przekop przez północny odcinek wału podgrodzia zachodniego założono 
w odległości 75 m na południowy zachód od punktu, w którym od tej linii ob-
wałowań odchodzi wał zachodni podgrodzia północnego grodziska w Nasza-
cowicach. Po wewnętrznej stronie wału otworzono 4 odcinki 5 x 5 m (82/00-
85/00) tworzące wykop 20 x 5 m. Na zewnętrznym stoku badanego odcinka 
wału i u jego podstawy (w miejscu przebiegu domniemanej fosy) założono 3 
odcinki 5 x 2,50 m (96/00-88/00) tworzące wykop o wymiarach 15 x 2,50 m. 
Wykop po wewnętrznej i zewnętrznej stronie wału oddzielał świadek profilowy 
o szerokości l m (był to pierwszy pas metrowy od południowego wschodu na 
odcinku 86/00). Pozostawiono go w tym miejscu ze względu na konieczność 
zapewnienia odpowiedniej statyki ścian wykopów. W sumie przekop przez wał 
liczył 35 m długości, był usytuowany prostopadle do jego osi (prawie dokładnie 
na linii północny zachód-południowy wschód). Na wykopie 82/00 po zdjęciu 
warstwy gleby ornej, grubości do 20 cm pokazał się strop calca (polodowcowy 
gruz obtoczony, przemieszany z gliną), na odcinkach 83/00-86/00 warstwy kul-
turowe osiągały stopniowo coraz większą głębokość, aż do 2,50 m przy północ-
no-zachodniej ścianie odc. 85/00. Na odc. 88/00, położonym na zewnątrz fosy, 
po zdjęciu warstwy gleby ornej grubości do 15 cm pojawił się strop calca.

W celu rozpoznania sytuacji stratygraficznej na majdanie podgrodzia za-
chodniego założono przekop 30 x 2,50 m (odc. 89/00-94/00), złożony z 6 od-
cinków o wymiarach 5 x 2,50 m. Odcinki te przylegały pod kątem prostym do 
południowo-zachodniej ściany odcinka 82/00, były zorientowane prawie do-
kładnie na linii północny wschód-południowy zachód. Na odcinku 89/00 strop 
calca wystąpił bezpośrednio pod warstwą gleby ornej, na kolejnych odcinkach 
strop calca zalegał coraz niżej, by na odcinku 94/00 osiągnąć głębokość ponad 2 
m od obecnej powierzchni gruntu (w miejscu tzw. fosy poprzecznej). W sumie 
podczas prowadzonych w tym sezonie badań wyeksplorowano nawarstwienia 
na łącznej powierzchni 207,50 m2. Kubatura wyeksplorowanych nawarstwień 
wynosiła około 185 m³.

Młodziejowice, st. 21,  
gm. Strzałkowo,  
woj. wielkopolskie

NASZACOWICE, st. 1,  
gm. Podegrodzie,  
woj. małopolskie
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Wyniki tegorocznych badań wniosły sporo istotnych ustaleń dotyczących 
funkcji i chronologii osadnictwa w tej części stanowiska. Stwierdzono, że poza 
rejonem wałów na podgrodziu zachodnim nie występują obecnie prahistorycz-
ne i wczesnośredniowieczne nawarstwienia kulturowe w układzie pionowym. 
Jeśli takie nawarstwienia pierwotnie występowały tutaj, to zostały one całkowi-
cie zniszczone podczas budowy ostatniej fazy wału, a przede wszystkim w wy-
niku prac polowych prowadzonych tutaj intensywnie od ponad 200 lat. Prace 
te i naturalne procesy stokowe doprowadziły do zmycia wewnętrznego stoku 
wału podgrodzia aż po jego koronę. Obecnie zachowana jest dobrze widoczna 
w terenie zewnętrzna skarpa (stok) wału, od strony wewnętrznej na podgro-
dziu zachodnim jest widoczna tylko na południowo-zachodnim jego odcinku. 
Prace rolne doprowadziły do zniwelowania górnych partii wału, jednocześnie 
jednak spowodowały przykrycie jego wewnętrznego stoku znacznym nadkła-
dem warstw pochodzenia nowożytnego, co niejako zabezpiecza ten wał przed 
dalszą destrukcją. Od prawie 20 lat część północno-zachodnia podgrodzia jest 
pozostawiona jako nieużytek, dzięki czemu ten odcinek umocnień grodziska 
w Naszacowicach nie jest niszczony. Należy podkreślić, iż prace rolne, prowa-
dzone systematycznie na najwyższej, środkowej części zachodniego podgro-
dzia, powodują stałą niwelację powierzchni gruntu, a więc i zalegających pod 
nimi obiektów archeologicznych. W efekcie jest kontynuowany proces zmywa-
nia warstw ziemi w niżej położone partie majdanu podgrodzia.

Wyniki badań północno-zachodniego odcinka wału podgrodzia zachod-
niego doprowadziły do następujących ustaleń odnośnie do jego stratygrafii 
i chronologii: 

l) Najstarsza faza osadnictwa w tym punkcie stanowiska wiąże się z budową 
pierwszej fazy wału (należy podkreślić, że chodzi o pierwszą fazę wału pod-
grodzia, nie jest to równoznaczne z synchronizacją jej z tzw. I (A) fazą wału 
głównego członu grodziska, zidentyfikowaną w trakcie wcześniej prowadzo-
nych badań). Przed budową wału teren celowo zniwelowano do poziomu, na 
co wskazuje zarówno brak zachowanego in situ poziomu gleby pierwotnej, jak 
i prawie poziome ułożenie spągu najstarszej w tym miejscu warstwy IIId. Za-
chowana szerokość wału wynosiła nieco ponad 6 m. Jego wypełnisko stanowiły 
warstwy brunatnej i szarobrunatnej gliny (IIIa-IIIc). Ścianę wewnętrzną pod-
trzymywały pierwotnie pionowe, wkopane w podłoże słupy o średnicy około 
20 cm (odkryto 2 takie słupy, w odległości 4,80 m od siebie, oba na odc. 82/00) 
– obiekty IIId l i B. Nie wiadomo, czy pierwotnie pionowa ściana wewnętrzna 
była zbudowana w technice zrębowej, czy też było to tylko szalowanie korpusu 
wału poziomo ułożonymi belkami.

Nie udało się zidentyfikować pewnych śladów ściany zewnętrznej opisy-
wanego wału, być może jest z nią związany dołek posłupowy, odkryty w pro-
filu wschodnim odc. 86/00 (obiekt IIId2). Zachowana wysokość wału wynosi 
obecnie prawie 2 m od strony zewnętrznej. Nie wiadomo jaka była pierwotna 
wysokość wału, ponieważ jego górna część została potem wtórnie zniwelowana 
przed budową kolejnej, drugiej (i zarazem ostatniej) w tym miejscu fazy wału. 
W warstwie IIIa natrafiono na bardzo słabo zachowane szczątki warstwy wyrów-
nawczej, złożonej z resztek belek. Były one ułożone poziomo, jednak ich układ 
był bezładny, nie tworzył określonej konstrukcji. W wypełnisku wału natrafio-
no na kilkadziesiąt fragmentów naczyń prahistorycznych (zapewne z młodszej 
epoki brązu), kości zwierzęce oraz stop brązu i fragment ostrza brązowego 
noża pochodzącego najprawdopodobniej również z młodszej epoki brązu. Za-
bytki te znalazły się w wypełnisku opisanego wału na wtórnym złożu, mogą 
więc wyznaczać jedynie terminus post quem dla datowania momentu wznie-
sienia tej linii umocnień. Opisany wał został wzniesiony najprawdopodobniej 
we wczesnym średniowieczu, przy czerpaniu ziemi na jego budowę naruszono 
zaś warstwy ziemi, w których zalegały obiekty lub warstwy archeologiczne po-
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chodzące z epoki brązu. Dokładne określenie daty wzniesienia opisanej linii 
wału nie jest jednak na obecnym etapie badań możliwe. Odkrycie w warstwach 
podestrukcyjnych tego wału, zalegających od jego strony wewnętrznej (war-
stwy IIIa1-IIIa3), kilku skorup wczesnośredniowiecznych wskazuje jednak na 
możliwość wiązania okresu jego budowy z wczesnym średniowieczem. Brak 
w wypełnisku wału skorup wczesnośredniowiecznych pozwala zastanawiać się, 
czy wału tego nie wznoszono jako pierwszej konstrukcji wczesnośredniowiecz-
nej w tym miejscu. To przesłanka pozwalająca wiązać opisany wał z wałem tzw. 
fazy I(A) głównego członu grodziska, lecz na razie jest to tylko hipoteza. Należy 
podkreślić, iż nie natrafiono na ślady pożaru tej fazy umocnień. Nie wiadomo, 
czy pomiędzy okresem, w którym wał ów uległ destrukcji, a momentem wznie-
sienia drugiej fazy wału, nie istniała w tym miejscu linia umocnień młodsza 
od pierwszej, a starsza od drugiej. Teoretycznie taki wał mógł w tym miejscu 
pierwotnie istnieć, jednak niwelacja terenu pod budowę zachowanej obecnie 
drugiej fazy wału spowodowała jego całkowitą destrukcję. W tej sytuacji musi-
my na razie przyjąć, że w tym punkcie podgrodzia zachodniego funkcjonowały 
jedynie dwie fazy wału.

2) Druga faza wału została wzniesiona na miejscu pierwszej, po uprzednim 
zniwelowaniu terenu do poziomu. Wał ten wzniesiono najprawdopodobniej 
w technice skrzyniowej (zrębowej), nie odkryto bowiem jakichkolwiek śladów 
słupów wspierających ścianę wewnętrzną lub zewnętrzną tej linii umocnień. Wał 
ten musiał pierwotnie posiadać pionowe ściany, ponieważ gdyby wzniesiono go 
w formie ziemnego szańca (w przekroju trójkątnego lub trapezowatego), to nie-
potrzebna byłaby niwelacja terenu do poziomu, wystarczyłoby tylko nadsypać 
istniejące już rozwaliska starszej fazy wału. Zachowana szerokość wału wynosi 
obecnie 4 m, miąższość jego wypełniska (otoczaki i glina, warstwa II) wynosi nie-
co ponad l m. Wał ten został spalony, o czym świadczą przepalone resztki belek 
i grudy polepy, odkryte w warstwach podestrukcyjnych po wewnętrznej stronie 
wału (warstwy VIIb, Vlla, VII, III2, III1). Węgle drzewne i grudy polepy odkryto 
także w wypełnisku niewielkiej fosy o nieckowatym przekroju (szerokość 2,50 m, 
głębokość około l m), odkrytej u stóp stoku zewnętrznego wału. Sądząc po miąż-
szości warstw podestrukcyjnych opisanej linii umocnień, wysokość jego korpusu 
przekraczała najpewniej 2,50 m. Biorąc pod uwagę tę wysokość, miąższość zale-
gających poniżej rozwalisk starszego wału i różnicę wysokości pomiędzy dnem 
fosy a podstawą starszego wału, można obliczyć przewyższenie korony wału 
w stosunku do dna fosy. Wynosiło ono pierwotnie co najmniej 7 m. W wypełni-
sku wału znaleziono nieco skorup wczesnośredniowiecznych. W jego warstwach 
podestrukcyjnych odkryto sporą liczbę fragmentów glinianych, wczesnośrednio-
wiecznych naczyń, kości zwierzęcych i zabytków żelaznych (w tym nóż i krzesi-
wo). Odkryto tu także, najpewniej na wtórnym złożu, brązowe, późnoawarskie 
okucie pasa (tzw. ochraniacz dziurki pasa). W warstwach tych natrafiono także 
na fragment kaloty ludzkiej czaszki (osobnik liczył około 20 lat).

3) Na odcinku 93/00 odsłonięto zachowane w partii spągowej resztki wału 
dzielącego podgrodzie na 2 części. Wał ten był pierwotnie zbudowany z dwóch 
równoległych do siebie palisad (pionowo wkopane, płasko ścięte słupy o śred-
nicy 20-30 cm), odległych o około 1,50 m. Jest bardzo prawdopodobne, że po-
między dwie ściany wału wsypano glinę, jednak stan zachowania jego resztek 
nie pozwala na potwierdzenie tej hipotezy. Resztki zwęglonych belek i grudki 
polepy w pobliżu ścian opisanego wału wskazują, iż uległ on spaleniu. Przed 
wałem na odcinku 94/00 natrafiono na naturalne zagłębienie terenu (być może 
celowo pogłębione), pełniące funkcję fosy (zachowana głębokość zalegania 
nieckowatego dna to 2,10 m poniżej obecnego poziomu gruntu). Uchwycona 
szerokość rowu wynosiła około 5 m (fosa była pierwotnie z pewnością szersza 
o co najmniej 2-3 m). W wypełnisku rowu natrafiono na skorupy wczesnośre-
dniowieczne i kości zwierzęce.
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Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań, należy stwierdzić, iż 
odkryto dwie wczesnośredniowieczne fazy wału otaczającego podgrodzie za-
chodnie od strony północno-zachodniej, natrafiono także na resztki niewiel-
kiego wału poprzecznego dzielącego podgrodzie na 2 części. Odkrycie okucia 
późnoawarskiego potwierdza datowanie początków grodu w Naszacowicach 
na 2. poł. VIII w. Odkrycie w warstwie nowożytnej na majdanie podgrodzia 
żelaznej przewleczki od ostrogi z 2. poł. IX w. kolejny raz potwierdza istnienie 
kontaktów łączących mieszkańców grodu z terenem Wielkich Moraw. Wydo-
bycie z wypełniska fosy drobnego fragmentu żelaznej kolczugi (4 ogniwka łą-
czone pojedynczymi nitami) jest pierwszym odkryciem tego rodzaju na terenie 
Małopolski, które zostało dokonane w trakcie systematycznych prac wykopa-
liskowych. 

Dokumentacja badań i wydobyte zabytki są przechowywane w Instytucie 
Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wyniki badań zostały opracowane i złożone do druku w „Recherches Ar-
cheologiques de 2000”.

Badania będą kontynuowane.

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: neolit

patrz: paleolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: późne średniowiecze

kościół•	
Sondażowe badania archeologiczne, przeprowadzone pod kierunkiem dr. 

Michała Kara z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu.
Wyniki badań zostały opublikowane w  „Wielkopolskim Biuletynie Konser-

watorskim”, t. III, s. 166-188.

•	 osada z okresu wczesnego średniowiecza
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od lipca do grudnia 

pod kierunkiem J. Kapusty (Muzeum Okręgowe w Koninie). Finansowane przez 
Kopalnię Węgla Brunatnego „Konin”.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

Nowy Dwór, st. 7, gm. Peplin, 
woj. pomorskie, AZP 20-44/55

Nowy Śleszów, st. 4, gm. 
Żórawina, woj. dolnośląskie

Obierwia-Smolińska, st. 10, 
gm. Lelis, woj. mazowieckie, 
AZP 37-70/52

Ojców, Jaskinia Łokietka, st. 
24, woj. małopolskie,  
AZP 99-55/22

Opoki, st. 47, gm. Aleksandrów 
Kujawski, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 43-43

Opole, ulica Szpitalna,  
gm. loco, woj. opolskie,  
AZP 89-37

PĄCHÓW, st. 1, 2,  
gm. Kramsk, woj. wielkopolskie

Piskorzówek, st. 14,  
gm. Domaniów, woj. dolnośląskie
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Łubowo, woj. wielkopolskie, 
AZP 50-32
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gród wczesnośredniowieczny (X w.)•	
Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone przez Instytut 

Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Wielkopolskim Biuletynie Konser-

watorskim”, t. III, s. 125-132.
Badania będą kontynuowane.

patrz: nowożytność

patrz: nowożytność

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: neolit

•	 zamek, wieża obronna - wczesne średniowiecze po nowożytność
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 15 do 25 listo-

pada przez mgr Marię Zielińską (autorka sprawozdania, Muzeum Historyczne 
w Sanoku). Finansowane przez Podkarpackiego WKZ. Jedenasty sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 100 m².

Kolejny etap prac wykopaliskowych na wzgórzu zamkowym w Sanoku roz-
poczęto w 1997 r. W trakcie tych badań odkryto gotycką wieżę obronną i frag-
menty muru obronnego, którym król Kazimierz Wielki otoczył wzniesiony za-
mek.

W 2000 r. wykopy były zlokalizowane pomiędzy północną, szczytową ścia-
ną rozbudowanego w 1. poł. XVI w. zamku a fundamentami wieży obronnej.

Na przebadanej powierzchni odsłonięto pozostałości XIX- i XX-wiecznych 
murów gospodarczych inwestycji wznoszonych przez Austriaków, kolejne 
fragmenty ścian działowych północnego skrzydła zamkowego wzniesionego 
prawdopodobnie w XVIII w. i ze względu na niestabilność gruntu (stwierdzo-
ną w trakcie badań) rozebranego w połowie XIX w. Ze starszej architektury 
pojawiały się fragmenty budowli gospodarczych towarzyszących renesansowe-
mu zamkowi i ówczesny poziom dziedzińca, w postaci dużych połaci bruku 
ułożonego z kamieni rzecznych. Najstarszym reliktem kamiennej budowli był 

Przemyśl, ul. Tatarska-
Kapitulna 4, st. 12, gm. loco, 
woj. podkarpackie,  
AZP 108-84/78

PSZCZYNA, Rynek, gm. loco, 
woj. śląskie

Rogowo, st. 23, gm. Lubicz. 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 38-45/107

Rosanów, st. 1-2, gm. Zgierz, 
woj. łódzkie, AZP 63 - 51

Rożniatów Kolonia, st. 10,  
gm. Uniejów, woj. łódzkie, 
AZP 60-46/14

Różyce, st. 3, gm. Parzęczew, 
woj. łódzkie, AZP 62-49

Rusocin, st. (Aut. 113),  
woj. pomorskie

Ruszków I, st. 19, gm. Kościelec, 
woj. wielkopolskie, AZP 58-
44/35

SANOK, st. 1, gm. loco,  
woj. podkarpackie, AZP 113-
78/43
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wielkopolskie
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fragment gotyckiego muru ze śladami pożaru, zachowany pod młodszym frag-
mentem budowli.

Materiały oraz dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Hi-
storycznym w Sanoku.

Badania będą kontynuowane.

•	 stanowisko wielokulturowe (neolit-wczesne średniowiecze)
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 15 do 29 lipca 

przez Elżbietę Pohorską-Kleja (autorka sprawozdania, Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego). Finansowane przez WKZ w Przemyślu. Trzeci 
sezon badań. 

W 2000 r. przebadano obszar o powierzchni 106,75 m² oraz objęto nad-
zorem wykop budowlany o powierzchni około 3,50 ara. Wykop II poszerzono 
w kierunkach północnym, wschodnim i zachodnim w celu dokończenia eks-
ploracji obiektów z poprzedniego sezonu. Obiekty 1 i 5 przebadano w całości, 
wschodni kraniec obiektu 3 jest obecnie niedostępny do badań. Wykop sonda-
żowy przedłużono do 80 m. W obrębie wykopu II w 2000 r. nie odkryto nowych 
obiektów. Z wypełnisk obiektów 1, 3 i 5 uzyskano:

obiekt 1 – jama wczesnośredniowieczna – 6 fragmentów ceramiki,
obiekt 3 – jama wczesnośredniowieczna – około 400 fragmentów ceramiki, 

5 fragmentów przedmiotów żelaznych,
obiekt 5 – jama z okresu wpływów rzymskich – 85 fragmentów ceramiki.
Łącznie z wykopu II uzyskano 50 fragmentów przedmiotów żelaznych, 

przęślik, 830 fragmentów ceramiki (8 ogólnie datowanych na pradzieje, 140 
z okresu wpływów rzymskich, 442 wczesnośredniowieczne, 240 nowożyt-
nych).

Równolegle do prowadzonych badań ratowniczych sprawowano nadzór 
nad wykopem budowlanym usytuowanym w północnej części stanowiska. Na 
powierzchni około 3,50 ara odkryto tylko jeden obiekt: jamę wczesnośrednio-
wieczną o rozmiarach 5,50 x 2,50 m.

Na jej dnie wystąpił zarys okrągłej jamy o średnicy 110 cm z epoki brązu. 
Z wykopu IV, głównie z wypełniska jamy, pochodzi około 160 fragmentów ce-
ramiki: 25 prahistorycznych, 10 z epoki brązu, 4 z okresu wpływów rzymskich, 
121 wczesnośredniowiecznych, ponadto przęślik i 3 fragmenty przedmiotów 
żelaznych.

Obiekty archeologiczne eksplorowano metodą stratygraficzną do warstwy 
calcowej.

Poszczególne poziomy warstw i obiektów niwelowano. Wykonano doku-
mentację opisową, rysunkową i fotograficzną odsłanianych obiektów. Pobrano 
próbki węgli drzewnych i kości.

Wartość naukowa stanowiska 54 w Sanoku jest bardzo duża. Obecnie do-
stępny do badań jest jedynie południowo-zachodni kraniec osady. W centralnej 
i wschodniej części wybudowano jeszcze latach 70. osiedle domków jednoro-
dzinnych. Niestety obszar dostępny do badań stale jest uszczuplany postępują-
cą zabudową. Niezbędny jest nadzór archeologiczny nad prowadzonymi wyko-
pami budowlanymi.

Materiały oraz dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Hi-
storycznym w Sanoku.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Recherches Archeologiques”.

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

SANOK, st. 54, gm. loco, woj. 
podkarpackie, AZP 113-78/97

Sługocinek, st. 1, gm. Golina, 
woj. wielkopolskie, AZP 57-
38/18

W
C

Z
E

S
N

E
 Ś

R
E

D
N

IO
W

IE
C

Z
E



210

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: neolit

•	 ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza
ślad osadniczy z okresu nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 29 sierpnia do 6 
września przez mgr. Witolda Migala (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów 
Polskich). Finansowane przez PKN Orlen. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 744 m².

Ratownicze badania podyktowane pracami związanymi z budową rurocią-
gu, którego trasa koliduje ze stanowiskiem. Na trasie kolizji wytyczono 9 wyko-
pów o wymiarach 10 x 8 m i wykop o wymiarze 8 x 3 m. Wykopy układały się 
w pas usytuowany na linii północ-południe.

Pod warstwą humusu (ziemia orna o grubości 20-80 cm) zalegał calec 
w postaci żółtej lub szarej gliny.

W wykopie 4 zlokalizowano obiekt na poziomie stropu calca. W planie było 
to owalne zaciemnienie o wymiarach 42 x 54 cm. W profilu obiekt miał kształt 
niecki o głębokości około 8 cm. Wypełnisko stanowił ciemnoszary piasek z dro-
binami węgli drzewnych. Funkcja obiektu nie została ustalona.

Materiał zabytkowy (2 fragmenty ceramiki nowożytnej i 2 fragmenty 
łuszczni krzemiennych) pochodził z humusu.

Stanowisko zniszczone.
Materiały oraz dokumentacja z badań są przechowywane w Państwowym 

Muzeum Archeologicznym.
Badania nie będą kontynuowane.

•	 cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej
grodzisko wczesnośredniowieczne•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu, pod 
kierunkiem Michała Brzostowicza.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Wielkopolskich Sprawozdaniach 
Archeologicznych”, t. 6, 2003, s. 324-342.

Badania będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: paleolit

patrz: neolit

•	 Bazylika p.w. Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Panny  
Badania prowadził Zespół do Badań Średniowiecznej Architektury Kujaw 

i Wschodniej Wielkopolski przy Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w To-
runiu pod kierunkiem prof. Dr. hab. Zygmunta Świechowskiego

Sługocinek, st. 13,  
gm. Golina, woj. wielkopolskie,  
AZP 57-38/58

Sobótka, st. 4, gm. Dąbie,  
woj. wielkopolskie, AZP 59-45/8

SOKOŁÓW, st. 11,  
gm. Gostynin, woj. mazowieckie, 
AZP 53-50/39

SPŁAWIE, st. 2, gm. Kołaczkowo, 
woj. wielkopolskie

Stanisławie, st. (aut. 37),  
gm. Tczew, woj. pomorskie

Stroszki, st. 1, gm. Nekla,  
woj. wielkopolskie

Strzegowa, Jaskinia Biśnik,  
gm. Wolbrom, woj. małopolskie

Stryczowice, st. VII,  
gm. Waśniów, woj. świętokrzyskie, 
AZP 85-69

STRZELNO, st. 1, gm. loco, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 48-39/46
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Badaniami kierowała dr Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, konsultacja na-
ukowa prof. dr hab. Jadwiga Chudziakowi. Finansowane w ramach programu 
Polonia Romanica.

Badania archeologiczno-architektoniczne prowadzono w związku z sze-
roko zakrojonymi pracami budowlano-remontowymi w bazylice. Prace arche-
ologiczne skupiły się we wnętrzu świątyni. Założono tam 4 wykopy o łącznej 
powierzchni 17,80 m²: w nawie głównej i skrzyżowaniu nawy głównej z tran-
septem, w prezbiterium oraz w aneksie północnym. Dokonano również inwen-
taryzacji krypty znajdującej się pod prezbiterium oraz przebadano mensę ołta-
rza głównego. 

Badania w 2000 r. skupiły się we wnętrzu bazyliki, która do tej pory we 
wcześniejszych latach z obiektywnych względów nie została w wystarczający 
sposób przebadana. Szczególnie istotny był fakt podjęcia eksploracji w prezbi-
terium. Do najcenniejszych odkryć sezonu badawczego można zaliczyć:

– odkrycie bogato wyposażonych grobów w wykopie 1/2000 (nawa główna) 
świadczących o intensywnym wykorzystywaniu wnętrza kościoła jako miejsca 
pochówku (zapewne osób o znacznym statusie),

– odkrycie konstrukcji kamienno-ceglanej w wykopie 1/2000 (nawa głów-
na), którą można interpretować jako fundament lektorium lub ołtarza znajdu-
jącego się w miejscu styku nawy głównej z transeptem, 

– natrafienie w wykopie 2/2000 (prezbiterium przy przejściu do północ-
nego aneksu) na fundament romański ściany prezbiterium oraz na sklepienie 
krypty,

– odkrycie w wykopie 3/2000 (aneks północny przy ścianie północnej po-
mieszczenia) progu lub stopnia schodów wykonanego z piaskowca – to ele-
ment związany z otworem wejściowym, który pierwotnie istniał przy przejściu 
z aneksu północnego do cylindrycznej wieży północnej, co jest kolejnym dowo-
dem na istnienie i używanie wież flankujących prezbiterium,

– odsłonięcie w wykopie 4/2000 (prezbiterium, u podnóża mensy ołtarza 
głównego) konstrukcji kamiennej (fundamentu?) z okresu romańskiego, wzbo-
gacającej program architektoniczny kościoła; ponadto przebadano mensę ołta-
rza głównego, w której natrafiono na kolejne etapy przebudowy ołtarza, m.in. 
z fragmentem uszkodzonego romańskiego detalu architektonicznego użytego 
wtórnie, polichromii renesansowych zdobiących górną partię ołtarza oraz ak-
tem erekcyjnym (konsekracyjnego) ołtarza z 1747 r.,

– wykonano inwentaryzację krypty znajdującej się pod prezbiterium. Zo-
stała ona wzniesiona najprawdopodobniej w trakcie barokowej przebudowy ba-
zyliki w miejscu, gdzie przedtem mogła istnieć starsza krypta. Świadczą o tym 
ściany wschodnia i zachodnia, które na podstawie interpretacji materiału uży-
tego do ich budowy oraz sposobu przewiązania ze sklepieniem kolebkowym 
można uznać za starsze. Poza tym ustalono, że krypta zajmuje jedynie nieco 
ponad połowę szerokości prezbiterium – na wstępie zakładano, że będzie ona 
wypełniać całą przestrzeń między fundamentami ścian północnej i południo-
wej prezbiterium.

Dokumentacja i zabytki znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Badania będą kontynuowane.

•	 ślad osadnictwa kultury pucharów lejkowatych
ślad osadnictwa kultury przeworskiej - późny okres wpływów rzym-•	
skich
osada wczesnośredniowieczna - głównie faza schyłkowa, przy pewnym •	
jednak udziale materiału z XI-XII w.
osada późnośredniowieczna•	
dwór późnośredniowieczny i nowożytny •	

STRZYŻÓW, st. 22, gm. loco, 
woj. podkarpackie, AZP 107-
74/60
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Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 7 do 14 września 
pod kierunkiem Antoniego Lubelczyka (autor sprawozdania, Muzeum Okrę-
gowe w Rzeszowie). Finansowane przez Podkarpackiego WKZ. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 41 m².

Stanowisko położone w kolanie Wisłoka, na rozległym cyplowatym skłonie 
Żarnowskiej Góry. Po zwróceniu uwagi przez historyków na starsze elementy 
w zabudowie późnonowożytnego zespołu dworskiego przeprowadzono wery-
fikacyjne badania powierzchniowe, które dostarczyły z otoczenia tego dworu 
nie tylko materiał z późnego średniowiecza i okresu nowożytnego, ale również 
sporo ceramiki z późnej fazy wczesnego średniowiecza (głównie XII-XIII w., ale 
z pojedynczymi elementami starszymi), a także materiał pradziejowy.

W trakcie obecnego sezonu badań, w obrębie 5 wykopów archeologicznych 
zarejestrowano 2 obiekty. Obiekt l to kamienna piwnica o wewnętrznych wy-
miarach 500 x 340 cm i grubości murów 50-60 cm, która znajduje się w niewiel-
kiej odległości od obecnej stodoły, a niegdyś podpiwniczonej oficyny dworskiej. 
Z wkopu fundamentowego pozyskano liczny materiał późnośredniowieczny 
(około 860 fragmentów ceramiki), a w jej zasypisku znajdował się materiał od 
późnego średniowiecza po XIX w. Na obecnym etapie badań obiekt ten inter-
pretujemy jako piwnicę w obrębie drewnianego dworu lub jako samodzielną 
wieżę mieszkalną.

Obiekt 2 nierozpoznany jeszcze w pełni to prawdopodobnie również niewiel-
ka piwniczka o ściankach wyłożonych drewnem (na jego pozostałości bezładnie 
leżące natrafiono przy dnie obiektu). W rzucie poziomym ma zarys nieregularne-
go czworokąta o szerokości 240 cm, a jej głębokość sięga 150 cm. Na podstawie 
pozyskanego materiału należy ją datować na 2. poł. XVI lub początek XVII w. 
Również i ten obiekt znajduje się na tyłach zespołu zabudowań dworskich.

Należy zwrócić uwagę na obecność w ogrodzie i pod oficyną dworską 
dwóch dużych piwnic wymurowanych z kamienia i przesklepionych kolebką, 
które łączyć należy już z dworem XVI-wiecznym, ale szerokie fundamenty 
oficyny murowane na glinie nie wykluczają jednak jej późnośredniowiecznej 
metryki. Natomiast późnośredniowieczny obiekt l, licznie występujący na tym 
stanowisku materiał późnośredniowieczny i ze schyłkowej fazy wczesnego śre-
dniowiecza znakomicie wpisuje się w kontekst historyczny, gdyż źródła pisane 
informują o istnieniu tutaj w późnym średniowieczu nieistniejącej już wsi Nizi-
ny, a sam Strzyżów został wymieniony po raz pierwszy w 1279 r w dokumencie 
potwierdzającym cystersom należne im dziesięciny („Kodeks Dyplomatyczny 
Małopolski”, t. II nr 486).

Materiały oraz dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Okrę-
gowym w Rzeszowie.

Wyniki badań zostały opublikowane [w:] A. Lubelczyk, Sprawozdanie z ar-
cheologicznych badań wykopaliskowych w roku 2000 na stanowisku 22 w Strzy-
żowie, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, 
t. XXIII, Rzeszów 2002.

Badania będą kontynuowane.

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 osada (XII w.)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 10 do 29 lipca 

przez mgr Urszulę Terlikowską-Puszkarską (autorka sprawozdania, Państwowe 
Muzeum Archeologiczne w Warszawie). Finansowane przez Mazowieckiego 
WKZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 210 m².

Suraż, st. 37 i 41, gm. loco, 
woj. podlaskie, AZP 41-84/
XXXVII i XLI

SYPNIEWO, st. 4, gm. loco, 
woj. mazowieckie, AZP 40-
69/4
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Stanowisko nr 4 „Porytka” jest częścią zespołu osadniczego w Sypniewie, 
w którego skład wchodzą grodzisko, cmentarzysko i osady przygrodowe. Jest 
zlokalizowane 200 m na północ od grodziska, na niewielkim wzniesieniu w do-
linie rzeczki Ruż. W 1962 r. badania sondażowe na tym stanowisku przeprowa-
dziła mgr Irena Górska z IHKM PAN w Warszawie.

Tegoroczne archeologiczne badania ratownicze podjęto w związku ze 
zniszczeniem południowej części stanowiska przez jednego z właścicieli grun-
tów głęboką orką oraz częściowym rozplantowaniem naturalnego wzniesienia. 
Celem badań było określenie stopnia zniszczenia stanowiska oraz ustalenie za-
kresu dalszych niezbędnych prac ratowniczych. Wytyczono 8 wykopów badaw-
czych o łącznej powierzchni 210 m2. Przebadano najbardziej zniszczoną część 
stanowiska, gdzie były widoczne ślady wyoranych obiektów.

Teren całego stanowiska jest bardzo zniszczony przez współczesne wkopy, 
prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, co jest wyraźnie widoczne w pół-
nocnej części stanowiska, obecnie użytkowanej jako łąka. Współczesne wkopy 
zadokumentowano w wykopach nr 5-7; 2,3. Zadokumentowano 9 obiektów, 
z których 2 to wyraźne ślady półziemianek o głębokości około 64 i 90 cm. Ma-
teriał zabytkowy najliczniej reprezentowany jest przez: 10 177 fragmentów cera-
miki, l 140 fragmentów kości, fragmenty polepy oraz 29 zabytków wydzielonych 
(żelazne nożyki, nożyce, krzesiwko, szydło, przęśliki gliniane, przęślik z łupku 
wołyńskiego, przedmioty rogowe i kościane – fragment grzebienia, igły i szydło).

Na podstawie uzyskanego materiału zabytkowego osadę na „Porytce” moż-
na datować na XII w. Dopiero szczegółowe opracowanie materiału zabytkowe-
go i jego porównanie z materiałami z osady podgrodowej nr 2 może dać odpo-
wiedź na pytanie, czy początek jej funkcjonowania można określić na 2. poł. XI 
w. Dalsze badania i szczegółowa analiza materiałów zabytkowych pozwolą na 
ustalenie wzajemnych relacji chronologicznych pomiędzy stanowiskami arche-
ologicznymi całego zespołu osadniczego w Sypniewie.

Tegoroczne badania wykopaliskowe pozwoliły określić stopień zniszczenia 
osady i jej chronologię. Nie określono funkcji i zasięgu. Można przypuszczać, że 
ze względu na ukształtowanie terenu zasięg stanowiska ograniczał się tylko do 
naturalnego wzniesienia. Na pewno istniało połączenie tej osady z grodziskiem 
w Sypniewie. Stanowiska oddzielają, obecnie zmeliorowane, podmokłe łąki.

•	 miasto wczesnośredniowieczne, średniowieczne i nowożytne
Badania prowadziła mgr Anna Uciechowska-Gawron (autorka sprawozda-

nia) przy współpracy mgr Izabeli Bobik i mgr. Eugeniusza Wilguckiego (Pra-
cownia Archeologiczna Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie). Finansowa-
ne przez firmę KIELART sp. z o.o. ze Szczecina i Zachodniopomorskiego WKZ 
w Szczecinie. Pierwszy sezon badań.

Badania ratunkowe prowadzone od połowy lutego do połowy września na 
obszarze około 1500 m², przy czym wykopy badawcze prowadzono na obszarze 
około 250 m².

Badania prowadzono na terenie mniejszym niż zasięg historycznego kwar-
tału ze względu na zasięg nowo projektowanej zabudowy. Sam kwartał sy-
tuowany jest między murami miejskimi z Basztą Siedmiu Płaszczy a ulicami 
Kłodną i Panieńską.

Prace przebiegały dwuetapowo. Etap pierwszy miał na celu rozpoznanie 
reliktów zabudowy murowanej odsłoniętej podczas odgruzowania, w szczegól-
ności określenie poziomów posadowienia ścian sąsiedzkich kamieniczek oraz 
ustalenie chronologii i funkcji odsłanianych nawarstwień. Zrealizowano to w 10 
wykopach rozmieszczonych w różnych miejscach kwartału.

Zadaniem drugiego etapu było rozpoznanie osadnictwa istniejącego tutaj 
przed zabudową murowaną. W tym celu wytyczono wykopy 11-14 zlokalizo-
wane w części północno-zachodniej kwartału.

SZCZECIN-Podzamcze,  
kw. 1, woj. zachodniopomorskie, 
AZP 30-05/28
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W trakcie prac przebadaniu podlegała średniowieczna zabudowa miesz-
kalna oraz wczesnośredniowieczne umocnienia obronne – północny odcinek 
wału obronnego otaczającego podgrodzie. Wykopy obejmowały jądro wału 
i nawarstwienia na jego wewnętrznym skłonie dochodzące do 7 m miąższości. 
Wyróżniono 3 fazy rozbudowy umocnień.

Faza I. Datowana na początek XI w. W tym czasie wał miał formę nasypu 
glinianego o miąższości około 2,90 m posadowionego na warstwach namuli-
skowych.

Faza II. Datowana na okres około połowy XI w. Na szczycie starszego wału 
nadbudowano jądro drewniano-gliniane z zastosowaniem konstrukcji prze-
kładkowej i oblepiono je warstwami gliny i próchnicy z mierzwą, licując nie-
licznymi belkami na stoku. Prawdopodobna szerokość wału u podstawy wyno-
siłaby 10-11 m. U podnóża wewnętrznego zlokalizowano 2 budynki mieszkalne 
o konstrukcji plecionkowej i zrębowej. Konstrukcje wału noszą ślady pożaru.

Faza III. Pod koniec lat 80. XI w. przystąpiono do odbudowy i poszerze-
nia umocnień obronnych. Nastąpiła zmiana konstrukcji wału. Jądro wykonano 
z gliny oblicowanej belkami ułożonymi równolegle do przebiegu wału, między 
którymi umieszczono krótkie beleczki jednostronnie zaostrzone i wbijające się 
w jądro. Do tych konstrukcji dostawiono skrzynie o konstrukcji zrębowej. Wy-
pełniono je gliną, próchnicą z mierzwą i kamieniami. Wał tej fazy egzystował 
do początków XIII w. W tym okresie został kilkakrotnie spalony i odbudowy-
wany, co jest widoczne w naprawach konstrukcji i w nawarstwieniach. Te fakty 
stanowiły podstawę do wydzielenia kilku podfaz: l – lata 80. XI w., 2 – XI/XII 
w., 3 – koniec lat 40., pocz. 50. XII w., 4 – od końca lat 60. do 80. XII w., 5 – ko-
niec XII w./przełom XIII w. W jednej z najmłodszych skrzyń znaleziono migda-
łowatą tarczę normandzką malowaną żółto-czerwono-czarnym ornamentem 
oraz grocik żelazny.

W początkach XIII w. wał uległ zniszczeniu, a teren zajęto pod budownic-
two mieszkalne wzniesione w technice zrębowej. Odsłonięto 2 budynki. Pierw-
szy powstał po 1216 r. i z nim wiąże się wymoszczenie, którego częścią była 
dłubanka z zaciosami na krawędziach do umocowania desek burty rozłożonych 
i wtórnie wykorzystanych do wyłożenia terenu. Drugi budynek z zachowaną 
podłogą z dębowych dranic powstał po 1232 r.

Z początkiem lat 40. XIII w. domy zrębowe ustąpiły miejsca dużemu budyn-
kowi zbudowanemu w konstrukcji ramowo-słupowej ze ścianami wykonanymi 
z dranic – powstał po 1241 r. Początkowo był to dom dwuizbowy z podcieniem. 
Około 1265 r. został powiększony, a podcień obudowano dranicami, przez co 
uzyskał trzecią izbę.

Nawarstwienia związane z budynkami drewnianymi i wałem obronnym 
zostały w różnym stopniu zniszczone przez mur obronny, kamienice gotyckie 
oraz późniejsze przebudowy.

Materiały znajdują się w Pracowni Archeologicznej Zamku Książąt Pomor-
skich w Szczecinie.

Badania zostały zakończone.

•	 miasto wczesnośredniowieczne
Badania prowadzone przez mgr. Eugeniusza Wilgockiego (autor sprawoz-

dania) przy współpracy mgr Anny Uciechowskiej-Gawron oraz mgr Izabeli 
Bobik, mgr. Romana Kamińskiego i mgr. Sławomira Słowińskiego (Pracownia 
Archeologiczna Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie). Finansowane przez 
Zachodniopomorskiego WKZ w Szczecinie i Spółdzielnię Mieszkaniową Pod-
zamcze ze Szczecina. Piętnasty sezon badań.

Prace archeologiczne realizowane w wykopie nr VI na powierzchni około 
300 m². Dokonano dokończenia eksploracji poziomu osadniczego nr LII. W dal-
szym ciągu główną osią komunikacyjną jest droga o szerokości 2 m biegnąca 

SZCZECIN-Podzamcze,  
kw. 5, woj. zachodniopomorskie, 
AZP 30-05/28
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w kierunku zachód-wschód, od ulicy Panieńskiej w stronę rynku warzywne-
go, o nawierzchni z grubych, szerokich dranic i belek, między które wrzucano 
duże ilości odpadów drewnianych. Stanowiła granicę między działkami pół-
nocną i południową w młodszych poziomach osadniczych. Poziom osadni-
czy nr LII jest pozostałością po pożarze i brak jest na jego poziomie obiektów  
mieszkalnych.

Warstwa wyznaczająca poziom osadniczy nr LIII występuje na całej po-
wierzchni wykopu, a w rozplanowaniu widać generalny podział na części pół-
nocną i południową, z drogą-przejściem między nimi. Na obszarze działki 
północnej odsłonięto 2 stojące blisko siebie budynki mieszkalne wzniesione 
w konstrukcji zrębowej oraz 1 w konstrukcji plecionkowej. Są to budynki pro-
stokątne, jednoizbowe z kilkoma poziomami klepisk i paleniskami zlokalizowa-
nymi w pobliżu partii środkowej budynku. W obrębie budynku nr 213 znalezio-
no koryto drewniane. Podobne koryto znaleziono w warstwie, ale odwrócone 
do góry dnem. W obrębie budynku nr 214 znaleziono bardzo dużą prażnicę, co 
poświadcza gospodarczy charakter budynku. Na wschód od budynku zlokalizo-
wano resztki drewnianego wymoszczenia podwórza. Na północ od budynków 
zlokalizowano pusty plac. Fragmenty płotów plecionkowych mogą być pozo-
stałościami granicznymi poszczególnych parceli.

Zabudowa działki południowej była gęstsza. Odsłonięto tutaj pięć budyn-
ków wzniesionych w konstrukcji zrębowej. Wszystkie budynki były długotrwa-
le użytkowane, jednoizbowe (poza dwuizbowym budynkiem nr 219). Przejścia 
między domami i place przed nimi generalnie moszczono drewnem. W mosz-
czeniach znajdowały się elementy wtórnie użyte ze starszych konstrukcji  
domów.

W poziomie osadniczym nr LIV następują pewne zmiany przestrzenne, 
mimo że dalej głównym ciągiem komunikacyjnym pozostaje wspomniana dro-
ga-przejście. Stwierdzono tu podział na 4 działki-zagrody. Na obszarze działki 
północno-wschodniej odsłonięto budynek mieszkalny, dwuizbowy o konstruk-
cji zrębowej oraz moszczone podwórko. Działka północno-zachodnia miała 
zapewne przeznaczenie produkcyjne, o czym mogą świadczyć duże owalne 
obiekty z wielowarstwowymi wypełniskami gliny i spalenizny. Na obszarze 
działki środkowej zarejestrowano budynek mieszkalny, budynek gospodarczy 
oraz palenisko wolno stojące. Na działce południowej zlokalizowano budynek 
dwuizbowy wzniesiony w konstrukcji zrębowej.

Generalnie należy stwierdzić, że budynki wznoszono z drewna kiepskiej ja-
kości, przeważały olcha i buk, rzadko sosna i dąb. Często też w obrębie jednego 
budynku używano drewna różnych gatunków.

Wśród przedmiotów wydzielonych pozyskanych w trakcie eksploracji 
w warstwach LIII i LIV najliczniejszą grupę stanowią zabytki związane z dzia-
łalnością szewską. Są to przede wszystkim skóry, zarówno wyroby, jak i odpa-
dy, szydła i igły. We wszystkich poziomach znaleziono również wiele drobnych 
przedmiotów codziennego użytku, narzędzia, ozdoby itp., a do najciekawszych 
należą: grzebienie, płozy, raki, kamienne osełki, kabłąki okucia, noże. Do najcie-
kawszych należy jednak zaliczyć żelazny topór bojowy typu wikińskiego, który 
można datować na X-XI w., oraz sierp i kosę, co niewątpliwie jest potwierdze-
niem rolniczego charakteru zajęć ówczesnej ludności Szczecina.

Na podstawie datowania próbek dendrochronologicznych z poziomu osad-
niczego nr LV, który został odkryty tylko w partii stropowej, należy stwierdzić, 
iż poziomy LIII i LIV pochodzą z okresu po 988 r., czyli z przełomu X/XI w.

Badania będą kontynuowane.

patrz: paleolitSzynych, st. 13, gm. Grudziądz, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 31-44/28
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patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 ślady osadnictwa pradziejowego (okres wpływów rzymskich)
osada, kościół i cmentarzysko przykościelne z okresu wczesnego śre-•	
dniowiecza oraz późnego średniowiecza i czasów nowożytnych

Badania prowadzone przez mgr. Tadeusza Łaszkiewicza (autor sprawoz-
dania, Muzeum w Międzyrzeczu). Uczestniczył w nich też mgr Andrzej Gwoź-
dzik. Finansowane przez Lubuskiego WKZ w Zielonej Górze oraz Komitet 
Badań Naukowych za pośrednictwem Komisji Archeologicznej Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Trzeci sezon badań.

Kontynuowano rozpoznanie istniejącego kościoła filialnego p.w. Świętego 
Wojciecha (parafia Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu), reliktów 
starszej zabudowy sakralnej (?) oraz cmentarzyska przykościelnego (sondaże 
X, XI, XIII i XIV), a także rozszerzono badania na pobliski teren pozakościelny 
(sondaż XII).

W sumie badania wykopaliskowe prowadzono w ramach 5 jednostek eks-
ploracyjnych – sondaży o łącznej powierzchni 48,50 m2 i miąższości nawar-
stwień od 0,50 m (w przypadku niepełnej eksploracji) do około 2 m. We wszyst-
kich czterech sondażach „przykościelnych” wyróżniono łącznie 25 grobów 
w różnym stanie zachowania i zróżnicowanej chronologii: od okresu wczesnego 
średniowiecza, poprzez średniowiecze, do czasów nowożytnych (schyłek XIX 
w.). We wszystkich tych sondażach zarejestrowano obecność reliktów architek-
tury, tj. w sondażach X, XI i XIV. Są to dalsze fragmenty kamienno-ceglanych 
ław fundamentowych spajanych gliną, które wstępnie są uważane za pozosta-
łości średniowiecznego (?) obiektu sakralnego (?). W sondażu XI stwierdzono 
ponadto ceglano-kamienny (na zaprawie wapiennej) narożnik nowożytnego 
obiektu, uchwyconego w poprzednim sezonie (sondaż VII) i wstępnie określo-
nego jako pozostałość nieznanej krypty grobowej (?). W sondażu XIII odsło-
nięto natomiast zróżnicowane fundamentowanie obecnie istniejącego kościoła 
i wieży przykościelnej (zapewne z 1768 r.).

Sondaż XII jako jedyny został umiejscowiony poza terenem przykościel-
nym, na sąsiadującym niewielkim placu wiejskim. Miał na celu rozpoznanie 
stratygrafii i kontekstu osadniczego okolic kościoła i cmentarza przykościel-
nego, szczególnie w aspekcie ewentualnego osadnictwa wczesnośredniowiecz-
nego i średniowiecznego. W sondażu tym zarejestrowano 7 obiektów w formie 
różnego rodzaju jam oraz wyjątkowo liczny materiał zabytkowy: nowożytny, 
średniowieczny (większość), wczesnośredniowieczny (w niniejszej ilości) oraz 
pradziejowy (nieliczny). Nad powyższym zespołem obiektów zalegała gruba 
warstwa kulturowa (?) lub rumowisko nierozpoznanego (ze względu na nie-
wielki zakres badań) obiektu, zawierającego, oprócz ceramiki, także liczne kości 
(zwierzęce szczątki pokonsumpcyjne) oraz stosunkowo liczne fragmenty ka-
fli piecowych: miskowych i płytowych o ornamentyce barokowej. Wydaje się, 
że znaczna część stwierdzonego zespołu obiektów pozostaje we wzajemnym 
związku funkcjonalnym i wraz z towarzyszącym ruchomym inwentarzem za-
bytkowym może być pozostałością zabudowy – wstępnie określonej jako relikty 
nieistniejącego probostwa – plebani, która musiała istnieć w pobliżu pierwot-
nie parafialnego (jak wynika ze znanych źródeł pisanych) kościoła w biskup-
stwie poznańskim.

Pozyskany w trakcie badań materiał zabytkowy liczy około 5000 źródeł. 
Wśród tzw. zabytków masowych jest to niemal 2000 fragmentów ceramiki 
(głównie z sondażu XII), ponad 400 grud polepy (również z sondażu XII), około 
2000 kości ludzkich znalezionych luźno ze zniszczonych grobów (kości z wy-
dzielonych grobów nie liczono), ponad 200 kości zwierzęcych oraz kilka prób 
ości i łusek rybich (sondaż XII), około 200 ułamków kafli piecowych (głów-

Ślęża, st. 13, gm.  Kobierzyce, 
woj. dolnośląskie

ŚWIĘTY WOJCIECH,  
st. 1, gm. Międzyrzecz,  
woj. lubuskie, AZP 51-14/19E
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nie z sondażu XII) oraz ponad 100 zabytków wydzielonych, znalezisk różnych 
i próbek.

Dokumentacja badań oraz materiały zabytkowe znajdują się w Muzeum 
w Międzyrzeczu.

Przewiduje się kontynuację badań.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: neolit

patrz: wczesna i starsza epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 osada przygrodowa wczesnośredniowieczna (XI w.)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 19 czerwca do 31 

lipca oraz od 14 do 30 września przez mgr. Andrzeja Piotrowskiego (autor spra-
wozdania, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie). Finansowane 
przez firmy prywatne. Pierwszy sezon badań, po przerwie od 1966 r. Przebada-
no powierzchnię około 8400 m²: 7700 m² (czerwiec/lipiec) oraz 700 m² (wrze-
sień).

Podczas badań w czerwcu i lipcu pracami objęto obszar położony na za-
chód od skraju Lasku Bródnowskiego. Obejmował on niewielkie wzniesienie 
o bardzo łagodnych skłonach od strony północnej i zachodniej, gdzie występuje 
nieznaczne obniżenie terenu. We wrześniu prace badawcze skupiły się w partii 
stanowiska położonej na drodze gruntowej, biegnącej wzdłuż Parku Leśnego 
Bródno, pomiędzy ulicami Malborską i Kondratowicza. Stwierdzono występo-
wanie obiektów w części położonej bliżej lasu, w strefie o szerokości około 30 
m i długości 130 m.

Układ stratygraficzny na znacznej części terenu objętego pracami badaw-
czymi był mało skomplikowany. Wierzchnią warstwę, o miąższości 30-50 cm, 
stanowiła ciemnobrunatna ziemia orna. Pod nią występował calec w postaci 
jasnego, prawie białego piasku drobnoziarnistego, niekiedy jasnoszarego, sil-
nie zbitego piasku z pojedynczymi rdzawymi wtrętami lub jasnobrązowa glina. 
Miejscami miała ona barwę brązowo-rdzawą. W partii stanowiska położonej 
bardziej na zachód sytuacja stratygraficzna była jeszcze mniej skomplikowana, 
gdyż od powierzchni aż do spągu odkrytego terenu występowała jasnobrązowa 
spiaszczona ziemia. W południowej części badanego terenu stwierdzono liczne 
nowożytne wkopy.

W trakcie prac odsłonięto łącznie 34 obiekty: paleniska, relikty zabudo-
wy mieszkalnej, mało charakterystyczne zaciemnienia. Niektóre z nich zostały 
uszkodzone przez orkę, wkopy.

Jednym z bardziej interesujących był obiekt 21. Jego wymiary to 190 x 255 
cm. Kształt zaciemnienia był zbliżony do prostokąta zorientowanego dłuższą 
osią na kierunku wschód-zachód. W części północno-zachodniej obiektu wy-
stąpiła intensywnie czarna ziemia przemieszana z węglami drzewnymi. Pozo-
stałe jego partie stanowiła ciemnoszara zbita warstwa. Przekrój jamy przybrał 
kształt wanny, z prawie płaskim dnem i łagodnie zarysowanymi, łukowatymi 
ściankami. Maksymalna głębokość obiektu wynosiła 32 cm. W wypełnisku jamy 
znaleziono bardzo liczne, drobne ułamki wczesnośredniowiecznych naczyń gli-

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

Targowisko, st. 16,  
gm. Kłaj, woj. małopolskie

Tokary, st. 5, gm. Korczew, 
woj. mazowieckie, AZP 54-82

Wapniarnia, st. 129,  
gm. Trzcianka, woj. wielkopolskie

WARSZAWA-Bródno, st. 2, 
woj. mazowieckie, AZP 55-
67/2
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nianych, drobne grudki pomarańczowej polepy, przepalone kamienie.
Kolejnym wyróżniającym się zaciemnieniem był obiekt 27. Wymiary to 

170 x 275 cm. Jego kształt był zbliżony do prostokąta zorientowanego dłuższą 
osią na kierunku północ-południe, z lekkim odchyleniem partii południowej 
ku zachodowi. Wypełnisko zaciemnienia stanowiła ciemnoszara, zbita twarda 
ziemia, miejscami nieco jaśniejsza, niekiedy szarobrunatna. W przekroju obiekt 
zarysował się kształcie wannowatym, z prawie płaskim dnem i łagodnie zary-
sowanymi, łukowatymi ściankami od północy i południa. Ścianki obiektu od 
wschodu i zachodu były prawie pionowe. Największa jego głębokość docho-
dziła do 40-45 cm. Na poziomie 40 cm od powierzchni jamy, w jej południo-
wo-wschodniej części, odsłonięto zarys konstrukcji wykonanej z drewnianych 
belek (narożnik budynku?), ułożonych względem siebie prawie pod kątem pro-
stym. W północno-zachodniej części zaciemnienia, mniej więcej na tym samym 
poziomie, odsłonięto warstwę złożoną z większych i mniejszych pasków kory 
brzozowej. W jamie znaleziono również przepalone kamienie, grudki poma-
rańczowej polepy, ponadto bardzo dużo ułamków naczyń glinianych, rozdrob-
nionych kości zwierzęcych.

Ostatnim wyróżniającym się wielkością obiektem było odkryte zaciemnie-
nie oznaczone numerem 29. Wymiary to 240 x 340 cm. Jego kształt był zbliżo-
ny do krępego prostokąta zorientowanego dłuższą osią na kierunku wschód-
zachód. Wypełnisko zaciemnienia stanowiła czarna ziemia przemieszana z bar-
dzo licznymi węglami drzewnymi. Na powierzchni odkryto przepalony kamień, 
skupiska grudek pomarańczowej polepy, pojedyncze ułamki naczyń glinianych. 
W przekroju obiekt zarysował się nieckowato, z łagodnie zarysowanymi, wypły-
cającymi się stopniowo we wszystkich kierunkach ściankami. Największa jego 
głębokość dochodziła do 40 cm. W jamie znaleziono bardzo liczne przepalone 
kamienie, grudki pomarańczowej polepy, ułamki naczyń glinianych.

We wrześniu najciekawszym odkrytym obiektem było zaciemnienie ozna-
czone numerem 39, które zarysowało się jako nieregularne, jajowate zaciem-
nienie z licznymi wypustkami od północy i południa. Od wschodu i zachodu 
zarys przybrał kształt zbliżony do owalu. Pośrodku obiektu znajdował się gruby 
korzeń brzozy. Wymiary to 205 x 342 cm. W przekroju obiekt zarysował się 
jako niecka o prawie płaskim dnie i łagodnie wypłycających się ściankach. Naj-
większa głębokość zaciemnienia dochodziła do 28 cm. W czarnej ziemi wypeł-
niska znaleziono duże fragmenty wczesnośredniowiecznych naczyń glinianych, 
stosunkowo mało kości zwierzęcych, 3 grudki żużla żelaznego, 2 dobrze zacho-
wane noże żelazne o obustronnie wyodrębnionym trzpieniu, z głownią o pro-
stym tylcu i lekko esowatym wydłużonym ostrzu, przedmiot żelazny, zapewne 
fragment głowni noża żelaznego, dwustożkowaty przęślik gliniany o starannie 
wygładzonych powierzchniach ścianek, płasko-kulisty przęślik gliniany, frag-
ment przekłuwacza kościanego. Wystąpiły także pojedyncze kamienie, duże 
grudki pomarańczowej polepy.

W wyniku badań wykopaliskowych, przeprowadzonych na Bródnie w roku 
bieżącym, uzyskano niewielką liczbę zabytków. Znaleziono 3 całe i 2 fragmen-
ty przęślików glinianych, fragment końskiej podkowy żelaznej, 2 przekłuwacze 
kościane nieznacznie uszkodzone, fragment okładziny grzebienia rogowego 
zdobionej kółeczkami, 2 całe noże żelazne oraz 3 ich fragmenty, ułamek kra-
wędzi prażnicy glinianej, 3 mało charakterystyczne przedmioty żelazne oraz 
fragment neolitycznej siekierki krzemiennej.

W trakcie badań pozyskano kilkadziesiąt kilogramów ułamków naczyń. 
W większości były to fragmenty pochodzące z garnków. Forma ta charaktery-
zowała się prostym lub lekko wklęsłym dnem, jajowatym brzuścem przecho-
dzącym w krótką szyjkę oraz wychylonym na zewnątrz wylewem o rozmaicie 
uformowanej krawędzi. Ścianki miały barwę jasnobrunatną, często przecho-
dzącą w ciemnobrunatną, szarą czy nawet czarną. Przekroje ścianek naczyń 
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były przeważnie trójbarwne, rzadziej dwubarwne, sporadycznie – jednobarw-
ne. Domieszka schudzająca glinę występowała w dużych ilościach. Były to prze-
ważnie piasek i tłuczeń średnio- i gruboziarnisty. Na dnach często występowa-
ła, niekiedy bardzo liczna, podsypka średnio- i gruboziarnista.

Stan zachowania osady na Bródnie, w części objętej badaniami, nie był 
zadowalający. Teren pierwotnie użytkowało Państwowe Gospodarstwo Rolne 
„Bródno” jako pole orne. Podczas badań stwierdzono liczne ślady po głębokiej 
orce, która zniszczyła wierzchnie partie kilku obiektów, ponadto odsłonięto no-
wożytne wkopy zawierające śmieci, gruz.

Badania przeprowadzone w północno-zachodniej partii stanowiska 2 nie 
przyniosły nowych przesłanek mogących wpłynąć na zmianę chronologii osa-
dy ustalonej przez doc. dr K. Musianowicz. Wstępna analiza ułamków naczyń 
glinianych, pozyskanych w trakcie tegorocznych robót terenowych, wykazu-
je znaczne ich podobieństwo do materiału ceramicznego odkrytego podczas 
wcześniejszych badań archeologicznych. Dlatego można stwierdzić, iż ramy 
czasowe rozwoju przebadanego fragmentu osady należy wiązać z XI w.

Dokumentacja badań oraz materiały zabytkowe znajdują się w Państwo-
wym Muzeum Archeologicznym.

Badania będą kontynuowane.

•	 ślad osadniczy kultury łużyckiej
osada z wczesnego średniowiecza•	

Prace terenowe pod kierunkiem mgr Andrzeja Krzyszowskiego (autor spra-
wozdania, Biuro Badań Archeologicznych w Zielątkowie k. Poznania) i mgr. 
Tomasza Kasprowicza. Finansowane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo w Warszawie, Regionalny Oddział Przesyłu w Poznaniu. Pierwszy 
i ostatni sezon badań. 

Badania przeprowadzono w związku z budową w tym miejscu lokalnego 
odcinka gazociągu z Goleniowa do Nowogardu. Badania terenowe typu po-
wierzchniowego były przeprowadzone 16 kwietnia 2000 r., natomiast typu son-
dażowego – od 18 do 20 maja 2000 r. Powierzchnia osady zamyka się prawdo-
podobnie w przedziale 0,30-1 ha. 

Wyprzedzająco przed pracami budowlanymi założono liniowo wykop son-
dażowy o długości 70 m i szerokości 2,50 m (150 m2). Stratygraficznie stwier-
dzono w nim następujący układ nawarstwień: współczesny humus, który two-
rzył szary piasek, o miąższości około 30-45 cm; następnie poziom stropowy 
calca w postaci drobnoziarnistego żółtawo-szarego piasku, miejscami o znacz-
nej kamienistości. 

Odkryte źródła archeologiczne reprezentują 2 horyzonty kulturowe, zaś 
pod względem funkcjonalnym są to:

1) Punkt osadniczy kultury łużyckiej – stanowi go 9 fragmentów ceramiki, 
znalezionej na powierzchni stanowiska i luźno w wykopie. 

2) Osada z wczesnego średniowiecza – źródła stałe to: półziemianka będąca 
pozostałością domostwa mieszkalnego częściowo zagłębionego w ziemi, które-
go część nadziemna była prawdopodobnie wsparta na konstrukcji drewnianej, 
i jama prawdopodobnie o charakterze zasobowym. Oba obiekty uległy spaleniu, 
o czym świadczy warstwa intensywnej spalenizny. Z kolei źródła ruchome sta-
nowią: nożyce (typu kabłąkowego) i nóż z żelaza, przęślik gliniany (typu dwu-
stożkowego), fragment osełki kamiennej (z kwarcytu), kości zwierzęce, próbki 
węgla drzewnego oraz niespełna 300 fragmentów ceramiki. 

Materiał ceramiczny z punktu widzenia podstawowego kryterium, jakim 
jest technika wykonania, stanowi dość jednolity zespół mieszczący się w rodzi-
nie typów C wczesnośredniowiecznej ceramiki w strefie Pomorza wg klasyfika-
cji W. Łosińskiego i R. Rogosza. Odkryte fragmenty naczyń tej grupy charakte-
ryzują się wyłącznością fragmentów zaliczanych do grupy naczyń słabo formu-

WĘGORZYCE, st. 5,  
gm. Osina, woj. zachodnio-
pomorskie, AZP 28-09/89
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jąco obtaczanych w górnej części, w większości przy krawędnie, jednostkowo 
cecha ta sięgała do załomu brzuśca. Brak jest w tym zbiorze fragmentów cera-
miki całkowicie ręcznie lepionej (rodzina typów A), jak  i całkowicie obtaczanej. 
Na podstawie takich cech formalnych ceramiki, jak niski stopień profilowania, 
łagodne załomy brzuśców, naczynia baniaste z brzegami nieznacznie i wyraź-
nie odchylonymi na zewnątrz, krawędzi spłaszczonych lub zaokrąglonych bądź 
płasko ściętych, przewagą fragmentów niezdobionych (95%) – pozwalają zali-
czyć ten zespół na Pomorzu do ceramiki typu Feldberg/Kędrzyno i datować od 
2. poł. VIII do 1. poł. IX w. 

Badania na stanowisku zakończono, a materiały oraz dokumentacja są 
przechowywane w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

patrz: neolit

patrz: neolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 osada z okresu wczesnego i późnego średniowiecza
osada z okresu nowożytności•	

Sondażowe badania wykopaliskowe na przebiegu autostrady A1, przepro-
wadzone od 21 do 22 sierpnia pod kierunkiem mgr Elwiry Holc (autorka spra-
wozdania, Muzeum Śląskie w Katowicach). Finansowane przez Agencję Budo-
wy i Eksploatacji Autostrad. Przebadano powierzchnię 0,58 ara.

W 5 sondażach ujawniono ślady warstwy kulturowej z zawartością cerami-
ki wczesnośredniowiecznej (XII-XII w.), kawałkami polepy i bryłek żużla. Łącz-
nie znaleziono około 50 fragmentów ceramiki. W warstwie humusu występują 
też materiały późnośredniowieczne i nowożytne. Stanowisko wytypowane do 
ratowniczych badań przedinwestycyjnych.

Wyniki badań zostały opublikowane [w:] D. Abłamowicz, Przebieg i wyniki 
archeologicznych badań uzupełniających na trasie planowanej autostrady A1 
w województwie śląskim, „Badania Archeologiczne na Górnym Śląsku i Zie-
miach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, s. 435-463

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: neolit

patrz: mezolit

Wieliczka-Rożnowa, st. 13, 
gm. loco, woj. małopolskie, 
AZP 104-57/13

Wilkowice, st. 8, gm Żórawina, 
woj. dolnośląskie

Witów, st. 10, gm. Bielawy, 
woj. łódzkie

Witów Parcele, st. 11-12, gm. 
Piątek, woj. łódzkie,  
AZP 61-52

Wojanowo, st. 5, gm. Pruszcz 
Gdański, woj. pomorskie,  
AZP 14-43/2

WOŻNIKI, st. 4, gm. loco, 
woj. śląskie, AZP 91-48/4

Wytrzyszczki, st. 3,  
gm. Parzęczew, woj. łódzkie

Zakrzów, st. 4, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, AZP 93-39/76

Zakrzów, st. 6, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, 93-39/76
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patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: paleolit

patrz: wczesna epoka żelaza

Zakrzów, st. 40, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, AZP 93-38/43

Zakrzów, st. 41, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, AZP 93-38/44

Zelgoszcz Nowa, st. 2,  
gm. Stryków, woj. łódzkie, 
AZP 63 – 52

Zimna Woda, st. 3, gm. Zgierz, 
woj. Łódzkie, AZP: 63–50

Zrębice, Jaskinia Komarowa, 
st. 5, gm. Olsztyn, woj. śląskie, 
AZP 88-50/41

Żukczyn, st.15, gm. Pruszcz 
Gdański, woj. pomorskie,  
AZP 14-43/4
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Późne średniowiecze

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 miasto średniowieczne
Badania przeprowadzone przez mgr. Wiesława Kusia, mgr. Bogusława 

Chorążego (Muzeum w Cieszynie, Muzeum Bielsko-Biała). Konsultacja: mgr 
Jacek Reyniak. Finansowane przez inwestora prywatnego.

Badania ar cheologiczne przeprowadzone w obrębie remontowanej kamie-
nicy, przy ul. Piwowar skiej l w Bielsku-Białej od 2 stycznia do 31 sierpnia. Pose-
sja położona na skraju układu lokacyjnego miasta, w pasie terenu zajmowane-
go dawniej przez średniowieczny mur obronny miasta Bielska. Obiekt stanowi 
dwuskrzydłowy, dwukondygnacyjny dom mieszczański z małym dziedzińcem. 
Zbudowany pod koniec XVIII w. w formie barokowo-klasycystycznej, najpew-
niej wzniesiony na gruncie star szej zabudowy. Zakres prac budowlanych obej-
mował remont kapital ny całego obiektu.

Prace archeologiczne koncentrowały się na badaniu części podziemnej bu-
dowli, co dotyczyło piwnic, klatek schodowych prowadzących do piwnic, sond 
budowlanych wykonywanych w partiach przyfundamentowych oraz wykopów 
pod przyłącza energe tyczne i kanalizacyjne.

Prace archeologiczne dostarczyły cennych informacji na temat funkcjono-
wania tego rejonu miasta w okresach średniowiecznym i nowożytnym. Do naj-
ważniejszych efektów prac należy odsłonięcie reliktów średniowiecznego muru 
obronnego miasta, który dotych czas w rejonie zachodnim był nierozpoznany. 
Pozwala to na „zamknięcie” obwodu fortyfikacji miejskich potwierdzonych 
bada niami archeologicznymi.

Odsłonięty fragment muru obronnego, który znajdował się w jednym z po-
mieszczeń remontowanej kamienicy, miał szerokość 2,20 m oraz zachowaną 
wys. 0,80 m. Mur ten przebiegał po osi południowy wschód-północny zachód. 
Wy konano go z bloków łamanego wapienia, starannie kładzionego na zaprawie 
wapiennej z domieszką piasku, w układzie warstwowym. Lico zachodnie zo-
stało starannie wyrównane. Uchwycenie dylatacji w istniejących konstrukcjach 
nowożytnych pozwoliło na odsłonięcie niewielkiego fragmentu lica wschodnie-
go i tym samym określe nie szerokości muru.

W trakcie prac wykonano dodatkowo wykop sondażowy prostopadły do 
lica zachodniego muru obronnego, którego celem było uzyskanie stratygrafii 
warstw bezpośrednio przylegających do muru od stro ny zachodniej. Układ 
warstw wskazuje, że mur obronny został posadowiony nie w calcu, ale na war-
stwie nasypowej, która może stanowić pozostałość wału ziemnego poprzedza-
jącego budowę fortyfikacji murowanych. Podobna sytuacja wystąpiła w rejonie 
badanego fragmentu muru średniowiecznego na ul. Krętej. Nie stwierdzono 
w tym rejonie pozostałości fosy, która została odkryta w trakcie innych badań. 

Beznazwa, st. 1/8,  
gm. Władysławów,  
woj. wielkopolskie

Beznazwa, st. 9,  
gm. Władysławów,  
woj. wielkopolskie

Bielice, st. 1, gm. loco,  
woj. łódzkie, AZP 56-48/3

BIELSKO-BIAŁA 
ul. Piwowarska i Rejon 
Starego Miasta, st. 32,  
woj. śląskie, AZP 107-48/17
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Najpewniej znajduje się ona poza konstrukcją bada nego obiektu.
W trakcie prowadzonych prac pozyskano ruchomy materiał zabytkowy w po-

staci ceramiki naczyniowej średniowiecznej, nowo żytnej oraz kafli piecowych.
Ceramika średniowieczna została wykonana z surowca zbliżonego do tzw. 

białej ceramiki krakowskiej, wypalanej w atmosferze reduk cyjne oraz utlenia-
jącej. Zdobienie powierzchni w formie dookolnych linii rytych oraz dołków 
paznokciowych. Materiał średniowieczny datowano na przełom XIII i XIV w.  
i 1. poł XIV w. Ceramikę nowożytną, w dużej partii polewaną polewą pomarań-
czową, zieloną i brunatną, datowano na XVI-XVIII w.

Kafle są reprezentowane przez wyroby nowożytne datowane na XVII w. Do 
szczególnie interesujących należy zaliczyć kafle płytowe z kartuszami herbowy-
mi rodu Promnitzów, pokryte zieloną polewą. 

Prace archeologiczne, prowadzone w omawianym rejonie zachodnim sta-
rego miasta, powinny być kontynuowane

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: neolit

•	 miasto, średniowiecze-nowożytność 
Badania archeologiczne o charakterze ratowniczym, wyprzedzające prace 

budowlane, prowadzone przez mgr Annę Siwiak i mgr. Wojciecha Siwiaka (Pra-
cownia Archeologiczno-Konserwatorska w Bydgoszczy). Finansowane przez 
inwestora prywatnego.

Podczas badań zarejestrowano 6 faz drewnianej zabudowy. Rodzaj kon-
strukcji i forma zabudowy wskazują, że były to budynki gospodarcze stanowią-
ce zaplecze głównych zabudowań zlokalizowanych przy ul. Długiej. Pozosta-
łości konstrukcji drewnianych zostały częściowo zniszczone przez fundament 
arkadowy budynku z 1. poł. XIX w.

Dokumentacja i zabytki znajdują się w WUOZ, Delegatura w Bydgoszczy.
Badania nie będą kontynuowane.

•	 osadnictwo typu miejskiego (XV do XX w.)
Ratownicze badania wykopaliskowe (wyprzedzające) w obrębie wykopu pod 

kolektor odprowadzający wodę deszczową (szer. wykopu – 2,50 m), przeprowa-
dzone od 3 lipca do 19 października przez Marka Piotrowskiego (autor sprawoz-
dania, „EVIS’ s.c). Finansowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Cie-
chanowie. Trzeci sezon badań. Przebadano łącznie powierzchnię 265 m².

W sezonie 2000 przekopano 88 m (do zbiegu ul. Pułtuskiej i ul. 11. Pułku 
Ułanów Legionowych), gdzie nastąpiło podłączenie do instalacji już istniejącej. 
Dodatkowo, przy południowej krawędzi wykopu, w celu wyjaśnienia funkcji od-
krytych konstrukcji drewnianych założono wykop o powierzchni 18 m².

Na północnej części jezdni ul. Pułtuskiej przebadano wykop o długości 17 m, 
podzielony ze względów technicznych na 2 odcinki eksploracyjne.

Najważniejsze odkrycia – wykop główny: fragmenty drewnianej zabudowy 
z XV-XVI w. – budynek tzw. stajni, wypełniony warstwą mierzwy grubości 1,50 
m, z dużą liczbą zabytków organicznych (gałęzie, obrobione drewno, fragmenty 
beczek, fragmenty obuwia skórzanego), ceramiką i zabytkami metalowymi (m.in. 
znaleziono 2 ostrogi). Uchwycona szerokość budynku – 5 m, konstrukcja podob-
na do budynku odkrytego w 1998 r. (zachowały się drewniane belki konstrukcji 
podłogi i ściany wykonane z pionowych desek). Większa część budynku konty-
nuuje się w kierunku północnym i zalega pod jezdnią ulicy. Odkryty budynek 

Bobowicko, st. 3, gm. 
Międzyrzecz, woj. lubuskie, 
AZP 51-15/80

Brzezie, st. 17, gm. Kłaj,  
woj. małopolskie

BYDGOSZCZ, st. 509, ul. Pod 
Blankami 31, gm. loco,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 37-38/210

CIECHANÓW, ul. Pułtuska, 
gm. loco, woj. mazowieckie, 
AZP 43-62
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gospodarczy był zapleczem murowanych kamienic, tworzących w XVI w. połu-
dniową pierzeję rynku.

Odsłonięto duże fragmenty wałów miejskich (spalonych), wykonanych 
z drewna i gliny. Konstrukcja pochodzi prawdopodobnie z 1. poł. XV w., na co 
wskazuje ceramika znaleziona w rozsypisku wału. Założony wykop dodatkowy 
odsłonił prawdopodobnie fragmenty bramy wjazdowej. 

Na wschód od linii wału odkryto późniejszy, spalony budynek drewniany, 
w którym zachowały się niewielkie fragmenty ściany południowej.

Na przedłużeniu wjazdu, w kierunku wschodnim, warstwy kulturowe ulega-
ły wypłyceniu i odsłonięto jedynie ślady po 4 słupach drewnianych wbitych w od-
ległości 150-200 cm od siebie. Zanik warstwy kulturowej (w pobliżu skrzyżowa-
nia z ul. 11. Pułku Ułanów Legionowych żółty piasek calcowy występował tuż 
pod brukiem jezdni) można tłumaczyć znaczną niwelacją terenu przez Niemców 
podczas budowy ul. Pułtuskiej. (ul. 17 Stycznia i ul. Pułtuska powstały zamiast 
kwartału wyburzonych domów stojących na południe od rynku. Ulice te miały 
być zapasowym lotniskiem dla celów strategicznych w czasie wojny).

Na północnej stronie jezdni odsłonięto fragmenty piwnic ceglanych, zbu-
dowanych z cegły gotyckiej tzw. palcówki, spajanych zaprawą wapienną. Mury 
wykazywały ślady licznych przemurowań i napraw. Materiał ceramiczny prze-
mieszany, od średniowiecznego aż po XX w., co świadczy o wykorzystywaniu 
tych piwnic jeszcze w okresie przedwojennym. Odsłonięcie tych budynków jest 
pierwszym śladem po wyburzonej pierzei południowej rynku.

Bardzo ważne stanowisko dla poznania historii miasta i rozplanowania śre-
dniowiecznego miasta lokacyjnego. Większa część tego stanowiska zalega pod 
ruchliwą drogą krajową (ul. 17 Stycznia), która przy okazji prac kanalizacyjnych 
była modernizowana. Nie wydaje się możliwe, aby w tym rejonie, w najbliższym 
czasie prowadzono jakiekolwiek prace ziemne, tym cenniejsze są więc zdobyte 
dotychczas informacje. 

Materiał i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej w Ciechanowie.

Wyniki z badań zostaną opublikowane w „Ciechanowskich Studiach Muze-
alnych”.

Badania zakończono. 

•	 ruiny zamku średniowiecznego
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 17 lipca do 16 sierp-

nia przez mgr. Andrzeja Szpunara (autor sprawozdania, Muzeum Okręgowe Tar-
nów). Finansowane przez WKZ w Krakowie. Ósmy sezon badań. Przebadano po-
wierzchnię 1 ara.

Wykonano 2 wykopy, jeden przy bramie od strony dzie dzińca w celu uzyska-
nia danych o kształcie wjazdu do wnętrza zamku. Odsłonięto 3 poziomy bruków 
kamiennych i pochylnię prowadzącą na dziedziniec zamkowy. Zdjęto kilka warstw 
we wnętrzu budowli bramnej (ze względu na konieczność wykonania od pływu 
wody z wnętrza rekonstruowanej bramy), odkryto ceramikę i kilkadziesiąt przed-
miotów metalowych oraz srebrny denar Jadwigi Andegaweńskiej. Drugi wykop 
w formie sondażu założono na stoku północnym wzgórza poniżej ściany domu 
zamko wego. Jego celem było sprawdzenie, czy nie istnieje dodatkowy pas mu-
rów obronnych. W efekcie znaleziono relikty muru leżącego w odległości 4 m od 
ściany zewnętrznej domu zamkowego. Wydaje się, że był to jedynie mur oporowy 
podtrzy mujący stok wzgórza. Wykonano także kontrolny wykop przy ścianie wie-
ży zamkowej. Staraniem miasta Czchowa zakończono prace konserwatorskie przy 
wieży zamkowej, odtworzono pełny zarys budowli bramnej i uruchomiono klatkę 
schodową w wieży, przekształcając ja w punkt widokowy. W piwnicach Urzędu 
Miasta została otwarta stała wystawa „Zamek w Czchowie” prezentująca wyniki 
badań archeologicznych z lat 1993-2000.

CZCHÓW, st. 1. gm. loco, 
woj. małopolskie, AZP 107-
63/1
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Wystawa ta wcześniej była prezentowana w Tarnowie i Brzesku. 
Materiał i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Okręgowym w Tar-

nowie.
Wyniki z badań zostały opublikowane w „Sprawozdaniach Rzeszowskiego 

Ośrodka Archeologicznego” t. XX za rok 2000. 
Badania archeolo giczne na zamku zostały zakończone.

•	 budowla gotycka
Badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone od 10 lipca 

do 10 sierpnia pod kierunkiem mgr Mirosławy Dernogi (Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu). Finansowane przez Wielkopolskiego  
WKZ.

Relikty budowli gotyckiej XV w. znajdują się 200-250 m na południowy za-
chód od zabudowań folwarku Danabórz, na wysokiej skarpie brzegu Jeziora 
Grylewskiego. Część ruin została zniszczona poprzez wybierzysko piasku. Za-
chowały się fragmenty fundamentów i fragment muru ceglanego. Badania ar-
cheologiczno-architektoniczne koncentrują się na rozpoznaniu fundamentów, 
ustaleniu gabarytów budowli oraz ustaleniu jego funkcji. Badania odsłoniły za-
chodni narożnik budowli oraz relikty murów składające się z odcinka południo-
wo-zachodniego i północno-zachodniego. 

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: neolit

•	 osadnictwo późnośredniowieczne i nowożytne
Rozpoznawcze (sondażowe) badania archeologiczne, przeprowadzone od 

30 do 31 maja pod kierownictwem mgr. Adama Mackiewicza (autor sprawoz-
dania, ARCHEO-ADAM) i mgr. A. Piotrowskiego. Finansował inwestor pry-
watny. Przebadano powierzchnię około 45 m².

Badania archeologiczne na terenie działki budowlanej nr 843/5, przy ulicy 
Zuchowej prowadzono w obrębie czterech wykopów o wymiarach: 2,30 x 10,30 
m, l x 6,50 m, l x 6,50 m, l x 7 m.

Podkreślić należy, iż prace utrudniał fakt zlokalizowania działki na terenie 
30-40-letniego lasu iglastego. Dlatego też wymiary wykopów trzeba było dosto-
sować do sytuacji terenowej. Wszystkie wykopy doprowadzono do głębokości 
0,80-1,50 m. W stropie zalegała ściółka leśna. Poniżej stwierdzono obecność 
warstwy próchnicznej w postaci ciemnoszarej ziemi o miąższości 0,20-0,50 
m. W tej warstwie występuje bardzo nieliczny późnośredniowieczny materiał 
ceramiczny. Choć należy podkreślić, że najliczniej fragmenty ceramiki późno-
średniowiecznej i nowożytnej (XV-XVIII w.) zalegają na powierzchni, zwłasz-
cza wzdłuż ul. Zuchowej (przy jej skraju południowo-wschodnim) oraz w wy-
krotach po przewróconych drzewach. Pod warstwą próchniczną zalegają żółte 
średnioziarniste piaski calcowe o średnim stopniu zagęszczenia. Jeżeli chodzi 
o poszczególne wykopy, to niewątpliwie najciekawszy był wykop oznaczony 
jako nr l w obrębie st. III. Stwierdzono tu obecność niewielkiego wkopu, który 
był wypełniony ciemnoszarą, prawie czarną ziemią. Z tego miejsca pozyska-
no duży fragment szerokiego ucha taśmowego wraz z fragmentem wylewu od 

DANABÓRZ, st. 18,  
gm. Wągrowiec,  
woj. wielkopolskie,  
AZP 42-30/69

Daniszew, st. 19, gm. 
Kościelec, woj. wielkopolskie, 
AZP 58-43/78

Dąbrówno, st. X (wykopy 1a-j  
– 2 a-k), gm. loco, woj. warmińsko- 
mazurskie, AZP 31-57/13

Dolna, stan. 3, gm. Leśnica, 
woj. opolskie, AZP 94-40/1

DZIAŁDOWO, st. III 
(wykopy 1-4), gm.  loco,  
woj. warmińsko-mazurskie
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dużego naczynia siwego o późnośredniowiecznej proweniencji. Niestety był to 
jedyny fragment, jaki udało się znaleźć w wyniku eksploracji obiektu. Być może 
mamy tu do czynienia jedynie z niewielkim zagłębieniem, które zostało zasypa-
ne w wyniku prowadzonych w tym miejscu prac rolniczych (orka).

Konkludując, należy podkreślić, iż w wyniku przeprowadzonego rozpozna-
nia stwierdzono tu obecność warstwy próchnicznej, w której zalega bardzo nie-
liczny materiał zabytkowy w postaci fragmentów naczyń późnośredniowiecz-
nych. Świadczy to niewątpliwie o tym, iż w najbliższej okolicy funkcjonowała 
wieś bądź niewielkie osiedle (być może jednodworcze) o późnośredniowiecznej 
i wczesnonowożytnej metryce.

Materiał i dokumentacja z badań znajdują się w archiwum WKZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

miasto średniowieczne i nowożytne (XIII-XX w.)•	
Badania wykopaliskowe przeprowadzone od maja do września, przez Pra-

cownię Archeologii Miast Grażyna Nawrolska (autorka sprawozdania). Przeba-
dano powierzchnię 335 m². 21 sezon badań.

Badania archeologiczno-architektoniczne były prowadzone w obrębie blo-
ku ograniczonego ulicami: Stary Rynek – Rzeźnicka – Przymurze – Wigilijna, 
na podwórkach parcel przy ulicach Rzeźnickiej 6 i 7 oraz Wigilijnej 31 i 32 i ob-
jęły przestrzeń o wielkości 335 m².

Na podwórku działki przy ul.Wigilijnej 31 odsłonięto pozostałości nowo-
żytnej oficyny, pod którą zachował się w formie szczątkowej tylko jeden poziom 
reliktów drewnianej zabudowy. Pozostałą część podwórka zajmowała kamien-
no-ceglana, w znacznym stopniu zniszczona latryna,.

Na sąsiednim podwórku przy ul.Wigilijnej 32 dużą jego część zajmowały 
trzy drewniane latryny, które mocno zakłóciły układ najstarszych nawarstwień. 
Wczesna drewniana zabudowa zachowała się jedynie w południowej części 
badanego terenu. Na wąskim i długim podwórku przy ul.Rzeźnickiej 6 połu-
dniową jego partię zajmowały dwie drewniane latryny wzniesione w różnych 
systemach konstrukcyjnych. Brak oficyny na pozostałej części spowodował, że 
w dobrym stanie przetrwały nawarstwienia związane z okresem nowożytnym 
i średniowiecznym.

Kolejnym miejscem prac było duże podwórko na parceli przy ul.Rzeźnickiej 
7, zajmujące powierzchnię 108 m². W jego obrębie odsłonięto w partii zachod-
niej pozostałości murowanej oficyny o powierzchni 20 m², pod którą zachowały 
się relikty drewnianej podłogi budynku. W części wschodniej podwórka eks-
plorowano nawarstwienia nowożytne, które były związane z pracami budowla-
nymi prowadzonymi w tej części działki.

W trakcie prac wykopaliskowych znaleziono bardzo interesujący materiał 
źródłowy w postaci ceramiki, wyrobów ze skóry (np. pendant), metali i drewna. 
Liczne nowożytne wyroby kamionkowe z Westerwaldu, porcelana chińska, ma-
joliki włoskie, a także siwaki i ceglaste naczynia szkliwione.

Reasumując, w trakcie prac archeologicznych odsłonięto nawarstwienia 
i obiekty o chronologii od XIII do XX w. Odsłonięto relikty zabudowy drewnia-
nej i murowanej, pozostałości oficyn oraz elementy infrastruktury technicznej 
w postaci latryn.

Gostynin, st. 15, gm. loco, 
woj. mazowieckie, AZP 52-51/9

Grudziądz-Owczarki, st. 17,  
gm. Grudziądz, woj. kujawsko- 
pomorskie, AZP 29-45/10
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gm. loco, woj warmińsko-
mazurskie
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Te znaleziska znacznie poszerzają naszą wiedzę o życiu codziennym miesz-
kańców Starego Miasta.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Archeologicz-
no-Historycznym w Elblągu.

Badania będą kontynuowane.

patrz: nowożytność

•	 osada z okresu średniowiecza 
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 30 

października do 30 listopada, pod kierunkiem M. Polcyna (Fundacja Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez Polski Koncern 
Naftowy Orlen.

•	 osada z okresu średniowiecza i nowożytności
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 30 

października do 30 listopada, pod kierunkiem M. Polcyna (Fundacja Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez Polski Koncern 
Naftowy Orlen.

•	 osada z okresu późnego średniowiecza i nowożytności
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 30 paź-

dziernika do 30 listopada, pod kierunkiem M. Polcyna (Fundacja Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza). Finansowane przez Polski Koncern Naftowy Orlen.

•	 stanowisko z okresu późnego średniowiecza i okresu nowożytnego
Badania prowadzone przez mgr Monikę Kasprzak (autorka tekstu, Muzeum 

Archeologiczne w Gdańsku). Prace finansowane przez GEPEC.
Badania przy ul. Służebnej przeprowadzono w związku z przełożeniem na 

odcinku około 90 m rury ciepłowniczej do nowego kanału szerokości 2 m, któ-
ry był obiektem obserwacji archeologicznej. Trwały od 10 listopada 1999 r. do 
10 lutego 2000 r. Głównym celem badań było odnalezienie pozostałości późno-
średniowiecznych konstrukcji obronnych oraz ustalenie stratygrafii stanowiska 
określającej historyczny rozwój zabudowy na tym obszarze.

W efekcie prowadzonych nadzorów zarejestrowano 4 fazy zabudowy tego 
terenu.

Najstarsza jest związana z budową i funkcjonowaniem murów obronnych. 
Datowana na okres pomiędzy XIV a końcem XVI w. Odkryto pozostałości we-
wnętrznej i zewnętrznej kurtyny o grubości około 1,20 m wybudowanej z cegły 
gotyckiej oraz warstwy niwelacyjne związane z budową obiektu. Z końcowym 
okresem funkcjonowania późnośredniowiecznych murów można wiązać także 
pozostałości bruku.

Kolejna faza jest związana z okresem częściowej rozbiórki murów, zasypy-
waniem fosy i powstaniem 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 w do połowy XIX w., można wiązać kilka warstw niwelacyjnych.

Następna faza trwająca od połowy XIX w. do 1945 r. jest związana ze współ-
czesną przebudową i częściową rozbiórką kamienic oraz założeniem kanalizacji 
ściekowej. Z okresem tym można wiązać 2 niwelacje gruzowe oraz 2 poziomy 
użytkowe.

Ostatnia zarejestrowana faza rozpoczęła się w 1945 r. i trwa do dzisiaj. Skła-
dają się na nią dwumetrowa warstwa gruzu powstałego z rozbiórki zniszczonej 

EŁK, st. 24, wykop II, gm. loco, 
woj. warmińsko-mazurski, 
AZP 23-79/44

EWINÓW, st. 1, gm. Przekona,  
woj. wielkopolskie, AZP 62-
45/1

EWINÓW, st. 2, gm. Przekona,  
woj. wielkopolskie, AZP 62-
45/2

EWINÓW, st. 5, gm. Przekona, 
woj. wielkopolskie, AZP 62-
45/5

GDAŃSK, ul. Służebna, st. 106,  
gm. loco, woj. Pomorskie,  
AZP 12-44/223
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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 Archeologicz-
nym w Gdańsku. 

Badania zakończono.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 kościół p.w. Wszystkich Świętych (późne średniowieczne)
Archeologiczno-architektoniczne badania wykopaliskowe, przeprowadzo-

ne w lipcu pod kierunkiem Mirosława Furmanka i Haliny Wojciechowskiej 
(Muzeum w Gliwicach). Finansowane przez Muzeum w Gliwicach oraz Urząd 
Miasta w Gliwicach.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 379-382.

•	 miasto lokacyjne późnośredniowieczne i nowożytne (XIII – XX w.)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Wacława 

Pogorzelskiego (autor sprawozdania, Muzeum w Głogowie) od 10 sierpnia do 15 
października. Finansowane przez Dyrekcję Inwestycji w Głogowie. Badaniami 
objęto obszar wykopów pod kanalizację ogólnospławną oraz sieć wodociągową. 
Szerokość wykopów wynosiła maksymalnie 2 m, głębokość – 3 m. Łączna długość 
odcinków, które eksplorowano, wynosiła 228,75 m.

W wyniku przeprowadzonych badań pozyskano: 661 fragmentów naczyń, 8 
fragmentów kafli, fragment oszlifowanej kości, 3 fragmenty kości, fragment stopki 
naczynia szklanego, 4 fragmenty butelki, 4 grudy żużli szklanych, kamienną oseł-
kę, fragment rury wodociągowej.

Analiza fragmentów naczyń pozwala wnioskować, że ulice funkcjonowały po 
lokacji miasta: od schyłku XIII w. po XX w. W wykopie na ul. Słodowej w spągowej 
warstwie odsłonięto intencjonalnie ułożone polne kamienie, które upoważniają 
do wnioskowania, że fragment ulicy w momencie rozpoczęcia funkcjonowania 
był wybrukowany. W wykopie na ul. Kotlarskiej odsłonięto fragment wodocią-
gu wykonanego z pni drzew iglastych, które łączono fragmentami żelaznej rury, 
a w warstwach spągowych obecne były duże ilości małych grudek żużli żelaza, 
szkła oraz ścinków skóry.

W trakcie badań na ul. Szewskiej stwierdzono występowanie fragmentów po-
zostałości po budynkach (obiekt nr 1, 2, 3, 4) informujących, że w okresie zabudo-
wy drewnianej ulica była węższa od strony zachodniej, a jej granica od tej strony 
została skorygowana przy wznoszeniu budynków murowanych.

Dokumentacja z badań oraz zabytki zostały przekazane do Muzeum Arche-
ologiczno-Historycznego w Głogowie.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

Giebułtów, st. 8, gm. Książ 
Wielki, woj. małopolski,  
AZP 95-59

GLIWICE, kościół  
p.w. Wszystkich Świętych,  
gm. loco, woj. śląskie

GŁOGÓW, Stare Miasto,  
ul. Słodowa, Szewska, Kotlarska, 
gm. loco, woj. dolnośląskie

Głogów, st. 28, gm. loco,  
woj. dolnośląskie, AZP 68-19/37

Głuchowo, st. 1, gm. Komorniki,  
woj. wielkopolskie, AZP 53-
26/133

Gogolin, st. 15, gm. loco,  
woj. opolskie, AZP 93-38/2
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•	 ślad osadniczy z okresu średniowiecza
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 12 do 26 paź-

dziernika przez mgr. Witolda Migala (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów 
Polskich, Oddział w Warszawie). Finansowane przez PKN Orlen SA. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 1160 m².

Badania prowadzono  w związku z budową ruro ciągu paliwowego, którego 
trasa koliduje ze stanowiskiem.

Na trasie kolizji wytyczono 14 wykopów o wymiarach 10 x 8 m i wykop 
o wymiarach 5 x 8 m. Wykopy układały się w pas usytuowany na linii północny 
wschód-południowy zachód. Pod humusem (ziemia orna o grubości 20-40 cm) 
zalegała warstwa podglebia w postaci szaro-brunatnej ziemi o grubości 5-30 cm. 
Poniżej zalegał calec w postaci żółtej gliny i jasnożółtego piasku. W trakcie badań 
zlokalizowano 6 obiektów rysujących się na stropie calca. Obiekty to jamy, w pla-
nie zbliżone do owalu, o wypełniskach w postaci brunatnoszarego piasku i głębo-
kości sięgającej 10-30 cm. Silne rozmy cie obiektów oraz ich niewielka miąższość 
świadczy o zniszcze niach, jakim uległo to stanowisko w wyniku erozji i prac polo-
wych. Potwierdza to również materiał zabytkowy znajdowany je dynie w humusie 
i podglebiu. W trakcie prac znaleziono 335 fragmentów ceramiki średniowiecznej 
i nowożytnej, 2 niezidentyfikowane przedmioty żelazne i odłupek krzemienny.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Państwowym Muzeum 
Archeologicznym.

Badania nie będą kontynuowane.

•	 osada neolityczna (kultura lubelsko-wołyńska)
gródek średniowieczny (2 poł. XIV – XV w.)•	
osada z okresu nowożytnego (XVI-XVIII w.)•	

Badania wykopaliskowe kierowane przez mgr Ewę Prusicką-Kołcon (RO-
BiDZ w Lublinie) miały charakter prac sondażowych ukierunkowanych na 
rozpoznanie stratygrafii i chronologii obiektu. Finansowane przez Regionalny 
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Lublinie. Drugi sezon badań.

W trakcie badań założono 2 wykopy o powierzchni 24 m2 oraz wykonano sieć 
odwiertów geologicznych. W wyniku prac wykopaliskowych odsłonięto relikty 
drewnianej architektury stanowiącej konstrukcję obiektu obronnego ze średnio-
wiecza. Natrafiono na obiekt zbudowany z ciosanych bali dębowych w konstrukcji 
wieńcowej, układanych poziomo jeden na drugim, tworząc zręby. W konstruk-
cji tej zaobserwowano formę zaciosów na prostą nakładkę wzmacnianą kołkami. 
W obrębie konstrukcji drewnianych zarejestrowano 2 duże skupiska gontów, dużą 
liczbę fragmentów ceramiki średniowiecznej oraz około 50 fragmentów przed-
miotów skórzanych (w tym fragment pasa i fragmentarycznie zachowane pode-
szwy oraz przyszwy butów). W trakcie badań natrafiono również na zniszczony 
grób szkieletowy i jamę gospodarczą, które zostały zaliczone do kultury lubelsko-
wołyńskiej na podstawie dużej ilości ruchomych zabytków archeologicznych (78 
fragmentów ceramiki i 13 narzędzi krzemiennych) odsłoniętych w ich wypełni-
skach. W nawarstwieniach kulturowych odnotowano wkopy z okresu nowożyt-
nego, w których zalegały ułamki naczyń z XVI-XVIII w. i fragmenty drewnianych 
elementów konstrukcyjnych datowanych na ten okres. 

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w WUOZ Lublin, Dele-
gatura w Zamościu, a materiały zabytkowe zdeponowano w Muzeum Regional-
nym w Hrubieszowie.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Archeologii Polski Środkowow-
schodniej”, t. VI, 2001, s. 142-145.

patrz: wczesna epoka żelaza

GOSTYNIN, st. 14, gm. loco, 
woj. mazowieckie, AZP 52-51/8

GOZDÓW st. 1,  
gm. Werbkowice,  
woj. lubelskie, AZP 87-93/1

Grodno, st. 6, gm. Chełmża, 
woj. kujawsko-pomorskie,  
AZP 37-44/15
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patrz. młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: neolit

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 miasto średniowieczne i nowożytne
Badania prowadzone przez mgr. R. Kamińskiego i mgr S. Słowińskiego (au-

tor sprawozdania, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Pracownia Arche-
ologiczna) przy współudziale J. Łosia, studenta archeologii. Finansowane przez 
firmę „Kornas” z Kołobrzegu. 

Teren wykopalisk znajdował się w północnej części Starego Miasta, wzdłuż 
ul. Armii Krajowej po jej zachodniej stronie. Obszar o powierzchni 1000 m² 
rozciągał się na odcinku pomiędzy ulicami: Wąską od południa i nie sięgał ul. 
Łopuskiego na północy (kwartał A3 wg M. Rębkowskiego). Obejmował  skrajny 
fragment Starego Miasta oraz teren leżący bezpośrednio na północ od niego, 
a w średniowieczu zajęty przez fortyfikacje miejskie.

Obszar badań podzielono, kierując się reliktami zabudowy, na  5 wykopów usy-
tuowanych we wnętrzach kamieniczek. Odpowiadają one dawnym budynkom ozna-
czonym numerami 18-22 przy ul. Münderstrasse wg danych przedwojennych.

W południowej partii wykopalisk (posesje 19-22) udało się prześledzić ko-
lejne fazy zabudowy miasta. Najpierw, w 2. poł. XIII w., pojawiają się obiekty 
wziemne o trudnej do ustalenia funkcji. Następnie, prawdopodobnie od prze-
łomu XIII i XIV w., pojawia się zabudowa drewniana, niestety, dość słabo czy-
telna w materiale archeologicznym. Zabudowa murowana pojawia się w koń-
cu XIV w., początkowo w posesjach nr 20 i 21 oraz, być może, 19. Posesja nr 
22 pozostaje w tym czasie niezabudowana. W następnym stuleciu budynki są 
rozbudowywane w kierunku zachodnim. Pojawia się zabudowa w posesji 22, 
prawdopodobnie szachulcowa. Wiek XVII przynosi najpierw zniszczenie zabu-
dowy, a później jej powolną odbudowę w postaci niewielkich obiektów, niepod-
piwniczonych, o szachulcowej konstrukcji ścian. Kolejne duże zmiany przynosi 
końcówka XIX w. i wiek XX. Gruntownej przebudowie są poddane kamieniczki 
nr 19 i 22, a pozostałe są przebudowane w tylnych partiach. Całość zabudowy 
zostaje zniszczona w wyniku walk w marcu 1945 r. i późniejszych decyzji o roz-
biórce istniejących obiektów.

W materiale ruchomym, oprócz licznych średniowiecznych importów cera-
micznych (w tym 2 ułamki naczyń z ornamentem w formie plastycznych moty-
wów zoomorficznych), na uwagę zasługują fragmenty poszycia łodzi z uszczel-
nieniem z tkaniny, wyroby skórzane (pochewki noży i sakiewka), miniaturowa 
łódeczka z kory oraz przedmioty żelazne (doskonale zachowana kłódka prosto-
kątna i nit do łodzi).

Harmęże, st. 1, gm. Oświęcim,  
woj. małopolskie, AZP 103-49/6

Iłża - Chwałowski Trakt,  
st. 21, pow. Radom,  
woj. mazowieckie, AZP 79-69

Imielno, st. 4, gm. Nowe Ostrowy, 
woj. łódzkie, AZP 55-49/20

Janków, st. 9 – 11, gm. Piątek, 
woj. łódzkie, AZP 59 – 52

Inowrocław, st.100/101, 
gm. loco, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 45-40/16,17

Kąty, st. 6/7, gm. Słupca,  
woj. wielkopolskie

KOŁOBRZEG - Stare Miasto, 
gm  loco, woj. pomorskie,  
AZP 15 - 15/
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W części północnej (posesja nr 18) odsłonięto zasypaną fosę miejską. Kon-
frontacja z wynikami wcześniejszych badań (z 1993 r.), przeprowadzonych 
w najbliższym sąsiedztwie, pozwoliła na rekonstrukcję jej wymiarów. Miała ona 
szerokość 22 m i głębokość 3,7 m. Dno o szerokości 13 m było płaskie i znajdo-
wało się na poziomie l,25 m p.p.m. Od strony południowej (od wnętrza miasta) 
przylegał do niej wał ziemny o wymiarach: szerokość 8 m, wysokość 2,25 m. 
Fosa powstała w końcu XIII w. W XVII w., w związku z rozbudową nowożyt-
nych fortyfikacji, jej rola maleje i ulega ona stopniowemu zamuleniu. W 4. ćw. 
XIX w. ulega ostatecznemu zasypaniu i powstaje w tym miejscu nowożytna ka-
mienica, funkcjonująca do momentu zniszczenia w czasie II wojny światowej.

W materiale ruchomym dominują nowożytne ułamki ceramiki. Na uwa-
gę zasługuje bogata kolekcja jednorodnych fajek glinianych, licząca około 450 
fragmentów, w tym zdobione cybuch i napychy z sygnaturami.

Badania zostały zakończone.

•	 zamek
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od lutego do czerw-

ca przez mgr. Mariana Myszkę (autor sprawozdania, Pracownia Archeologicz-
na w Krakowie). Finansowane przez Donimirski Pałac Pugetów Business Center 
w Krakowie. Szósty sezon badań. Przebadano powierzchnię około 120 m².

Zamek wzniesiony w 2. poł. XIV w., rozbudowany w XV w., 2. poł. XVI 
i w XVIII w.

Badania przeprowadzone w wykopach budowlanych wykonywanych na dzie-
dzińcu zamkowym (oprócz części zachodniej) oraz w wykopach sondażowych usy-
tuowanych na stoku wzgórza, po zachodniej stronie zamku.

W środkowej części dziedzińca odsłonięto tuż pod obecną powierzchnią bruk 
z nieobrobionych kamieni wapiennych ułożony na warstwie gliny. Stanowił on na-
wierzchnię dziedzińca w XVII w. Na dziedzińcu, 40 cm poniżej obecnej powierzch-
ni, zachowała się tylko jedna warstwa kulturowa, zawierająca węgle drzewne i brył-
ki polepy, w której występowała ceramika z XV-1. poł. XVI w.

W wykopie budowlanym na dziedzińcu odsłonięto na długości około 20 m 
fundament południowego odcinka muru obwodowego zamku. Widoczne są na 
nim kolejne warstwy wyrównawcze muru, w postaci dylatacji poziomych przebie-
gających co 100-115 cm. Wzdłuż muru przebiegał wkop budowlany o szerokości 
około 100 cm i głębokości 200-250 cm. Wypełnisko wkopu stanowiła glina i gruz 
wapienny, z wkładkami chudej zaprawy wapiennej, które występowały na poziomie 
warstw wyrównawczych fundamentu. W wypełnisku wkopu występowały ułamki 
późnośredniowiecznej ceramiki, które potwierdzają dotychczasowe datowanie bu-
dowy muru obwodowego na 2. poł. XIV w.

W wykopach po zachodniej stronie zamku nie natrafiono na ślady murów łą-
czących zamek ze studnią usytuowaną na stoku wzgórza.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Archeologicznym 
w Krakowie.

Badania będą kontynuowane.

•	 zabudowa z okresu średniowiecza i nowożytności
Badania przeprowadzone przez mgr. Romana Kamińskiego (autor spra-

wozdania, Pracownia Archeologiczna Zamek Książąt Pomorskich w Szczeci-
nie). Finansowane przez PRO-BUD Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane 
mgr inż. Mariana Jagiełki z Kołobrzegu. Czwarty sezon badań. 

W obecnym sezonie prace objęły południową i południowo-wschodnią 
część kwartału. Realizowano 3 wykopy: XII, XIII i XIV o łącznej powierzchni 
2055 m². Badaniami objęto od strony ul. l Maja oficyny kamienic nr 26, 28, 30 
oraz kamienice nr 30 i 32 wraz z podwórkami, a także zabudowę przy ul. bpa 
Domina, w tym oficyny kamienic nr 17 i 19 oraz dalszą część budynku nr 21 

KORZKIEW, st. 1, gm. 
Zielonki, woj. małopolskie, 
AZP 100-56/1

KOSZALIN - Stare Miasto, 
Kwartał Staromiejski, ul. l Maja-
Bolesława Krzywoustego,  
woj. zachodniopomorskie, 
AZP 15-21
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(numeracja wg planu miasta Koszalina z 1880 r.).
W poszczególnych wykopach, głównie na podwórkach i w miejscach nie-

zniszczonych głębokim fundamentowaniem, odkryto poziom próchnicy pier-
wotnej (średniowieczna warstwa osadnicza). Z warstwą tą były związane 2 jamy 
o bliżej nieokreślonej funkcji. W ich sąsiedztwie stwierdzono poziom żużla ko-
walskiego. Nieliczny materiał ceramiczny datuje te obiekty na XIII w. Z tym po-
ziomem były związane relikty prostokątnego budynku (8 x 4 m) o konstrukcji 
słupowej, usytuowanego na osi wschód-zachód i datowanego na 2. poł. XIII w. 
Na tym samym podwórku odsłonięto najstarszy w tej części kwartału obiekt 
murowany. Był to budynek kwadratowy (5,20 x 5,20 m) z wejściem w ścianie 
wschodniej, będący zapewne magazynem. Funkcjonował od końca XV w. po 
wiek XVII, kiedy to został zniszczony przez pożar. W części zachodniej po-
dwórka odsłonięto relikty drugiego budynku drewnianego pobudowanego na 
osi północ-południe. Była to budowla prostokątna (8 x 5 m), wzniesiona praw-
dopodobnie w konstrukcji szachulcowej na podmurówce kamiennej. Pełniła 
funkcję gospodarczą w XVII w. i spłonęła w wielkim pożarze miasta w 1718 r. 
Z tego samego okresu pochodziła jedyna na tym obszarze drewniana latryna. 
Część tej partii podwórza została utwardzona gruzem ceglanym i wymoszcze-
niem z drewna. Prace te zostały przeprowadzono koniec XVIII w. W tym też 
okresie zainstalowano drewniany wodociąg, który zastąpiono w XIX w. rurami 
ceramicznymi.

Kamienice nr 30 i 32 wzdłuż ul. l Maja funkcjonowały już od XVI w. Kilka-
krotnie przebudowywane dotrwały do lat 70. XX w., kiedy to zostały całkowicie 
rozebrane. Oficyny kamienic nr 26 i 28 miały metrykę XIX- i XX-wieczną.

Kolejne obiekty odsłonięte w wykopach należały już do posesji ul. bpa Do-
mina. Na wysokości kamienicy nr 17 odsłonięto prostokątny budynek (13,30 x 
5 m) z wewnętrznymi podziałami i wejściem w ścianie wschodniej. Zachowała 
się też częściowo ceglana posadzka będąca poziomem użytkowym budynku. 
Datowany jest on na XVIII w. Kamienicy nr 19 towarzyszyła na podwórku pod-
piwniczona oficyna. Za nią od strony południowej odkryto dalsze partie budyn-
ku nr 21 (szkoły) datowanego na XVIII w. Na obydwu podwórzach odsłonięto 
towarzyszące oficynom latryny i śmietniki, a także dużą partię granitowego 
bruku będącego poziomem użytkowym podwórek od XIX w.

Badania będą kontynuowane.

•	 osada z okresu późnego średniowiecza i nowożytności
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 1 do 15 sierpnia 

pod kierunkiem J. Marcinkiewicza (PKZ Ośrodek Naukowo-Konserwatorski 
Sp. z o.o.). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: nowożytność

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: wczesne średniowiecze

KOWALEWEK, st. 5,  
gm. Rzgów, woj. wielkopolskie, 
AZP 58-39/120

Kowalewice, st. 6-7, 
gm. Parzęczew, woj. łódzkie

Kozanki Podleśne, st. 8, gm. 
Świnice Warckie, woj. łódzkie, 
AZP 60-46/2

Kraków- Stare Miasto, st. 1, 
gm. loco, woj. małopolskie, 
AZP 102-56/5

Kraków - Stare Miasto, st. 2, 
Collegium Nowodworskie, 
gm. loco, woj. małopolskie, 
AZP 102-56/6
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patrz: wczesne średniowiecze

•	 zabudowa miejska od XIV do XIX w.
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od kwietnia do maja 

przez Ewę Kwaśniewską i mgr. Radosława Myszkę (autor sprawozdania, Pra-
cownia Archeologiczno-Konserwatorska w Krakowie). Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię około 80 m².

Badania wyprzedzały budowę domu na działce przy ul. Św. Tomasza, z kon-
dygnacją piwniczną obejmującą całą powierzchnię. Badania przeprowadzono 
w 4 wykopach sondażowych i jednym budowlanym.

Nawarstwienia kulturowe na terenie południowej i środkowej części działki 
zostały zniszczone przez wykop budowlany, wykonany tuż przed II wojną świa-
tową. Wykop ten, wypełniony gruzem sięgał do głębokości 360 cm. Pod nim 
występował piasek calcowy.

Relikty osadnictwa z okresów średniowiecznego i nowożytnego zachowały 
się tylko w północnej i wschodniej części działki. Najstarszym obiektem, któ-
ry można datować na XII w., była jama stanowiąca pozostałość pieca, odkryta 
w północno-wschodniej części działki na głębokości 225-325 cm. Jama była 
wkopana 80 cm w calec i wypełniona warstewkami gliny oraz polepy z wę-
gielkami. Piec służył przypuszczalnie do wypału ceramiki. W północnej części 
działki stwierdzono występowanie warstwy kulturowej z okresu późnośrednio-
wiecznego oraz jamy osadniczej z tego czasu.

Na terenie działki, w części północnej i zachodniej odsłonięto w wykopach 
relikty budynków murowanych z okresu nowożytnego, zaznaczone na planach 
z XIX w. W części zachodniej był to fragment kamienno-ceglanego fundamen-
tu budynku w formie arkady, a w części północnej – pozostałości sklepienia 
piwnicy.

W północnej części działki natrafiono również na 2 jamy osadnicze i war-
stwę kulturową z okresu nowożytnego.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Archeologicz-
nym w Krakowie.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: wczesne średniowiecze

•	 zespół osad od paleolitu do wczesnego średniowiecza
miasto późnośredniowieczne i nowożytne•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w grudniu, przez 
mgr Ewę Kwaśniewską (autorka sprawozdania, Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie). Finansowane przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Przeba-
dano powierzchnię około 30 m².

Wykop założony przy południowej elewacji Muzeum Etnograficznego 
w związku z wymianą nieszczelnej izolacji przeciwwilgociowej. W całości mieścił 
się w obrębie wykopu budowlanego z lat 70-tych XX w., wykonanego w tym sa-
mym celu.

Kraków - Stare Miasto, st. 2, 
Collegium Maius, gm. loco, 
woj. małopolskie, AZP 102-56/6

KRAKÓW - Stare Miasto,   
st. 2, działka przy ul.  
Św. Tomasza 32, gm. loco,  
woj. małopolskie, AZP 102-56/6

Kraków- Stare Miasto, mały 
dziedziniec, st. 1, gm. loco, 
woj. małopolskie, AZP 102-
56/5

Kraków- Stare Miasto,  
pl. Dominikański, st. 2, gm. loco, 
woj. małopolskie, AZP 102-56/6

KRAKÓW- Kazimierz, st. 1, 
kamienica przy ul. Krakowskiej 
46, gm. Kraków-Śródmieście, 
woj. małopolskie, AZP 102-
56/10
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Poza calcem nie zarejestrowano w nim żadnych nieprzemieszanych warstw 
kulturowych.

W zachodniej części wykopu odsłonięto fragmenty zabudowy murowanej, 
częściowo zniszczonej w trakcie prac budowlanych prowadzonych w latach 70. 
Prawdopodobnie są to pozostałości korytarza jednej piwnicy i ściany drugiej piw-
nicy niezidentyfikowanego domu, dostawionego do budynku przy ul. Krakowskiej 
46 od strony południowej.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Archeologicz-
nym w Krakowie.

Badania nie będą kontynuowane.

•	 zespół osad od neolitu, schyłku epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (kul-
tura łużycka, okresu późnolateńskiego, wpływów rzymskich oraz wcze-
snego średniowiecza
miasto późnośredniowieczne i nowożytne lokowane przez Kazimierz •	
Wielkiego (XIV-XIX)

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od lutego do marca 
i od września do listopada przez mgr. Emila Zaitza (autor sprawozdania, Mu-
zeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum Archeolo-
gicznym w Krakowie. Siódmy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 2 
arów.

Badania archeologiczne na terenie tego wielokulturowego stanowiska pro-
wadzone od 1934 r., natomiast na obszarze klasztoru oo. Paulinów Na Skałce 
pierwsze prace architektoniczne i archeologiczne podjęto dopiero w 1946 r. 
Prowadzili je wówczas architekt A. Szyszko-Bohusz oraz archeolog G. Leńczyk. 
Systematyczne badania wykopaliskowe wykonał zespół kierowany przez K. Ra-
dwańskiego w 1956 i 1957 r. W późniejszym okresie podejmowano tu tylko 
prace interwencyjne o charakterze ratowniczym.

Tegoroczne badania podjęto w związku z osuszaniem Krypty Zasłużonych 
Na Skałce oraz z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowej na mur południowej 
ściany barokowego kościoła Świętego Michała Archanioła i Świętego Stanisła-
wa. Pracami archeologicznymi objęto wykopy budowlane i instalacyjne, które 
były zlokalizowane na terenie przebadanym już w 1946 r. oraz w latach 1956-
57. W związku z tym tylko lokalnie rozpoznano resztki nawarstwień i obiektów 
ziemnych (pochówki) związanych z późnym średniowieczem i czasami nowo-
żytnymi, natomiast dominowały zasypiska dawnych wykopów badawczych i in-
stalacyjnych oraz nasypy niwelacyjne powiązane z formowaniem tarasu przy-
kościelnego w latach 60. XX w. W trakcie obecnych prac ponownie odkryto 
relikty późnośredniowiecznego muru obronnego Kazimierza oraz pozostałości 
budowli gotyckich i renesansowych, w tym m.in. resztki fundamentów kaplicy 
św. Stanisława. Obiekty te były usytuowane przy południowej elewacji gotyc-
kiego kościoła Świętego Michała.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Archeologicz-
nym w Krakowie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

•	 osada z epoki brązu
osada z okresu lateńskiego•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	
miasto średniowieczne i nowożytne•	

Wyprzedzające badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 3 kwietnia do 
6 października przez mgr Annę Muzyczuk (autorka sprawozdania, Muzeum 
Podkarpackie w Krośnie). Finansowane przez Gminę Krosno. Drugi sezon ba-
dań. Przebadano powierzchnię 784 m².

KRAKÓW- Kazimierz, st. 1, 
gm. Kraków-Śródmieście,  
woj. małopolskie, AZP 102-
56/10

KROSNO, st. 1, gm. loco,  
woj. podkarpackie, AZP 110-
74/51
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Badania prowadzone na krośnieńskim Rynku miały na celu odsłonięcie 
i wyeksplorowanie piwnic ratusza renesansowego oraz rozpoznanie zachodniej 
części placu. Wykop I – założony w 1999 r. we wschodniej części Rynku – w 2000 
r. osiągnął łączną powierzchnię 1095 m2. Odsłonięte w nim piwnice ratusza re-
nesansowego o wymiarach 20,50 x 15,20 m ze stopą fundamentową uchwyconą 
na głębokości 3 m od zachowanej korony murów wzniesionych z szarego, mięk-
kiego piaskowca uzupełnianego cegłą, na zaprawie piaskowo-wapiennej. Była 
to budowla trzytraktowa, po 3 pomieszczenia w każdym trakcie, z narożnymi 
przyporami i reprezentacyjnym wejściem w ścianie zachodniej. W magistralnej 
ścianie wschodniej odsłonięto 3 szyby-kanały najprawdopodobniej związane 
z odwodnieniem i wentylacją obiektu. Również tu wystąpiły relikty płytko posa-
dowionych przypór ceglanych oraz 3 ławy kamienne będące podwalinami pod 
drewniany podcień lub przybudówki. Z zasypiska piwnic pochodzą mnóstwo 
materiału ruchomego: monety, przedmioty metalowe, ceramika naczyniowa, 
kafle, dachówki, płytki posadzkowe, detale architektoniczne itp. Budynek uległ 
uszkodzeniu w wyniku pożaru w 1818 r. i niedługo potem został rozebrany. 
W otoczeniu Ratusza odkryto 7 obiektów późnośredniowiecznych, m.in. pod-
waliny kramów drewnianych, drewniany wodociąg oraz nawarstwienia wcze-
snośredniowieczne. W zachodniej części Rynku zlokalizowano wykopy IX-XIV 
o łącznej powierzchni 434 m2. W wykopie IX o powierzchni 344,50 m2 od-
słonięto piwnice budowli gotyckiej, drewniany zbiornik lub magazyn, studnię 
drewnianą zamienioną na latrynę, 7 nitek wodociągów drewnianych, podwali-
ny drewnianego kramu, renesansowy bruk z otoczaków, 5 jam i 5 dołków posłu-
powych oraz nawarstwienia wczesnośredniowieczne. Budowla gotycka zosta-
ła wzniesiona z żółtawych, twardych kamieni piaskowcowych uzupełnianych 
cegłą na zaprawie piaskowo-wapiennej. Miała wymiary 14,20 x 10,50 m, przy 
czym najstarsza część, złożona z dwóch pomieszczeń, była kwadratowa (10,50 x 
10,50 m), zaś pomieszczenie od wschodu, w którym mieścił się warsztat odlew-
niczy, dobudowano nieco później. W gruzie oprócz dużej ilości przedmiotów 
metalowych, ceramiki, kafli wystąpiły fragmenty gotyckich detali kamiennych, 
m.in. kroksztyny. Odkryte elementy drewniane sugerują, że górne kondygnacje 
wzniesiono w konstrukcji szachulcowej. Była to zbudowana w 2. poł. XIV w. 
wieża – dom wójtowski, którą około 1500 r. zniszczył pożar. Ocalałe elementy 
architektoniczne wtórnie wykorzystano w niedługim czasie przy wznoszeniu 
Ratusza. Bezpośrednio przy narożniku północno-zachodnim budowli gotyckiej 
znajdowała się latryna, wcześniej studnia wykuta w skale, o wymiarach 1,50 
x 1,60 m, z dnem na głębokości 7,20 m, wykonana z dranic dębowych w kon-
strukcji zrębowej. W jej wypełnisku znaleziono cenne zabytki datowane na XV 
w., w tym ceramikę, wyroby z drewna, skóry, metali oraz całe jaja kurze. Rynek 
przecinały biegnące w różnych kierunkach drewniane rury wodociągowe, naj-
starsze pochodzą z XV w., najmłodsze zaś z XVIII w.

W innych wykopach uchwycono świetnie zachowane nawarstwienia wcze-
sno- i późnośredniowieczne oraz obiekty prahistoryczne. Najciekawsze było 
odsłonięte w wykopie XIII prostokątne palenisko o wym. 1,80 x 1,50 m. Dato-
wane jest ono na okres lateński. W wykopie założonym bezpośrednio wzdłuż 
zachodniej pierzei zlokalizowano portal zejścia prowadzącego z płyty rynku do 
piwnicy przedprożnej.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Podkarpackim 
w Krośnie.

Badania będą kontynuowane.

•	 zamek piastowski, XIII – XX w.
Badania przeprowadzone od 17 sierpnia do 18 września przez mgr. Piotra 

Dziedzica (autor sprawozdania), Muzeum Archeologiczne Środkowego Nad-
odrza w Świdnicy k. Zielonej Góry. Badania finansowane ze środków Lubuskie-

KROSNO ODRZAŃSKIE, 
st. 11, gm. loco, woj. lubuskie, 
AZP 59-10/45
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go WKZ. Kontynuacja badań z lat 50.-70. XX w. Trzeci sezon badań. Przebada-
no powierzchnię 16 m², głębokość nawarstwień 4,50 m.

Badania miały na celu zakończenie eksploracji w wykopie z poprzednich 
sezonów. Wyeksplorowano nawarstwienia związane z funkcjonowaniem zam-
ku, głównie z XIII w. i na pocz. XIV. Pod odkrytą jeszcze w ubiegłym sezo-
nie badawczym zabudową drewnianą zalegała warstwa brunatnej organicznej 
próchnicy z mnóstwem ścinków drewna oraz kory z drzew. Bezpośrednio pod 
tą warstwą uchwycono wielopoziomową konstrukcję drewnianą o trudnej do 
jednoznacznej interpretacji funkcji, jaką spełniała. Tuż pod konstrukcją zalegał 
calec. Być może jest to fragment konstrukcji drewnianej stabilizującej podmo-
kły grunt, na którym posadowiono zamek. Z pobranych próbek dendrochro-
nologicznych uzyskano datowania wskazujące na początek XIII w. jako czas 
powstania obiektu.

W trakcie badań pozyskano znaczną ilość materiału zabytkowego, w tym 
kilka tysięcy fragmentów ceramiki z przełomu wczesnego i późnego średnio-
wiecza. Odkryto również m.in. żelazny grot włóczni, sierp z zachowaną drew-
nianą rękojeścią, ostrogę, nóż bojowy, kilka grotów strzał, fragment sprzączki 
do pasa.

Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum Archeologicznym Środkowe-
go Nadodrza w Świdnicy.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Archeologii Środkowego Nad-
odrza”, t. IV, s. 133-181.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: wczesne średniowiecze

•	 osadnictwo miejskie od 2 połowa XIV do XX w.
Wyprzedzające badania archeologiczne, przeprowadzone od 29 listopada 

do 22 grudnia przez mgr. Adama Mackiewicza (autor sprawozdania, ARCHEO- 
ADAM) i mgr. A. Piotrowskiego. Finansowane przez inwestora prywatnego. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 104 m².

Badania prowadzono na terenie działki budowlanej o numerze geodezyj-
nym 104. Założono wykop o wymiarach około 13 x 8 metrów. W wyniku prze-
prowadzonych badań odsłonięto i zadokumentowano w formie rysunkowej 
i fotograficznej relikty zabudowy murowanej we wschodniej pierzei obecnej ul. 
Kajki. Mamy tu do czynienia zarówno z zabudową powojenną z przełomu lat 
40. I 50. XX w., jak i starszą. W pierwszym przypadku jest to mur wykonany 
z maszynowej cegły współczesnej spojony zaprawą cementową (pozostałości 
po istniejącym w tym miejscu sklepie spożywczo-monopolowym). Pozostałe 
odsłonięte relikty architektoniczne stanowią fragmenty zabudowy istniejącej 
w tym miejscu do 1945 r., która uległa zniszczeniu w wyniku działań wojen-
nych. Zabudowa ta jest widoczna na zachowanym zdjęciu lotniczym z 1918 r. 
Została ona częściowo wzniesiona z wykorzystaniem muru miejskiego, którego 
fragmenty uchwycono między 6 a 7,70 m wykopu. Fundament ten przebiega 
w układzie północ-południe i wzniesiono go z dużych głazów narzutowych 
spojonych zaprawą wapienną. Podkreślić należy, iż w miejscu prowadzonych 
badań mur ten do wysokości około 60,50 m n.p.m., tj. do głębokości około 2 m 
poniżej obecnej powierzchni terenu, jest niemal całkowicie zniszczony i prawie 
w całości został wzniesiony w drugiej połowie XVII lub XVIII w. Natomiast 

Leszcz, st. 1, gm. Dąbrówno, 
woj. Warmińsko-mazurskie, 
AZP 31-57/6

Leszczany Kolonia, st. 1,  
pow. Chełm, woj. lubelskie. 
AZP 82-91/44

LIDZBARK WARMIŃSKI, 
st. XX, wykop 14, gm. loco, 
woj. warmińsko-mazurskie

P
Ó

Ź
N

E
 Ś

R
E

D
N

IO
W

IE
C

Z
E



238

fragmenty oryginalne noszą ślady licznych napraw i przeróbek. Z tego same-
go okresu, a więc z XVII/XVIII w., pochodzą fundamenty odsłonięte wzdłuż 
profilu południowego i zachodniego. Mamy tu więc do czynienia z fragmen-
tem zabudowy o szerokości nieprzekraczającej 9 m. Ze względu na niewiel-
kie rozmiary wykopu długości tego segmentu nie udało się niestety uchwycić, 
gdyż ma on kontynuację w działce sąsiadującej od strony północnej, należącej 
do innego inwestora. Odsłonięty fragment budynku na całej powierzchni był 
podpiwniczony, a poziom użytkowy posiadał ceglaną posadzkę. Należy pod-
kreślić, iż w części wschodniej wykopu  0-4 m uchwycono niewielki fragment 
zabudowy murowanej, której początki mogą sięgać nawet 2. poł. XVI lub po-
czątku XVII w. Odsłonięto tu m.in. narożnik północno-wschodni zapewne 
bardzo niewielkiego budynku, którego szerokość nie przekraczała 5-6 m. Do-
kładne określenie jego szerokości było niemożliwe, ponieważ jego ściana za-
chodnia biegnie w profilu zachodnim, już pod chodnikiem przy ul. Kajki. W tej 
części budynku była niewielka piwniczka przesklepiona kolebką, wykonaną 
z cegły spojonej „zaprawą” gliniano-piaskową. Po wykonaniu dokumentacji 
fragmenty te rozebrano w celu umożliwienia wykonania dalszych prac arche-
ologicznych. W ich wyniku odsłonięto jeszcze jedną fazę zabudowy muro-
wanej dostawionej do muru miejskiego od strony zachodniej. Uchwycono ją 
w postaci zniszczonego fundamentu ceglano-kamiennego, w którym jako spo-
iwa użyto gliny. Fundament ten wystąpił między 2 a 3 m szerokości wykopu 
(na długości około 7 m) oraz między 3 a 4 m jego długości (na odcinku 3 m), 
a więc bezpośrednio pod rozebraną ścianą budynku XVII-/XVIII-wiecznego. 
Mamy tu więc do czynienia z najwcześniejszą fazą zabudowy murowanej w tej 
części miasta powstałą bezpośrednio po tym, jak mury miejskie straciły swoją 
funkcję obronną. Należy więc wiązać ją z końcem XV lub najpewniej z 1. poł. 
XVI w. Zachowany strop tego fundamentu uchwycono na wysokości 60,60 m 
n.p.m., a więc około 3 m poniżej obecnej powierzchni terenu. Poniżej tych fun-
damentów wystąpiły także relikty moszczonej drewnem okrężnicy. Uchwycono 
fragment dranic w układzie wschód zachód i 1 legara w części zachodniej wy-
kopu w układzie północ-południe. Elementy te wystąpiły na wysokości 60,00 m 
n.p.m., czyli 3,50 m poniżej obecnej powierzchni terenu. Mamy tu, więc do czy-
nienia ze średniowiecznym poziomem użytkowym. Prace bardzo utrudniała sil-
nie podsiąkająca woda i konieczność jej wypompowywania, odsłonięte elemen-
ty drewniane zalegają bowiem na wysokości obecnego poziomu wody w Łynie. 
Z odsłoniętych elementów drewnianych pobrano próbki do badań dendrochro-
nologicznych. Podkreślić należy, iż poniżej okrężnicy wystąpiła jeszcze warstwa 
kulturowa w postaci ciemnobrązowej ziemi ze zbutwieliną i spalenizną. Calec 
w obrębie eksplorowanego wykopu, który uchwycono przy pomocy odwiertu 
świdrem puszkowym, uchwycono na wysokości około 58,90 m n.p.m. (około 
4,50 m poniżej obecnej powierzchni terenu w tym miejscu). Jest to warstwa sza-
rego piasku zalegającego na zielonkawo-niebieskim ile. Tak, więc występuje on 
około 1,10 m poniżej obecnego poziomu wody w Łynie. W wyniku przeprowa-
dzonych prac pozyskano stosunkowo nieliczny materiał zabytkowy w postaci 
fragmentów średniowiecznej (XIV-XV w.) ceramiki siwej.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w archiwum WKZ w Olsztynie.

•	 cmentarz (XIV-XIX w.) 
kościół (XVIII w.)•	

Badania w Lidzbarku Welskim na tzw. Górce, prowadzone w latach 2000-
2001 przez Muzeum w Brodnicy pod kierunkiem dr. Kazimierza Grążawskiego 
przy współpracy mgr. Przemysława Kołosowskiego oraz mgr Dominiki Siemiń-
skiej. Badania finansowały Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Bank 
PKO BP i Bank Pocztowy SA. Stanowisko uznawane za domniemane grodzi-
sko, kościół XVIII w. i cmentarz funkcjonujący od XIV do l. poł. XX w.

LIDZBARK WELSKI, stan. 
1, gm. loco, woj. warmińsko-
mazurskie
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Stanowisko położone w północno-zachodniej części Lidzbarka Welskiego 
na naturalnym pagórku wyniesionym na wysokość 8-10 m, o wymiarach 180 x 
120 i plateau 140 x 80 m. Wyniki badań archeologicznych częściowo potwier-
dziły dotychczasowe ustalenia historyków wskazujących na obszar wzgórza, 
jako najstarszą część miasta. W ciągu dwu sezonów badawczych założono łącz-
nie 13 wykopów o całkowitej powierzchni 260 m2, głównie w centralnej partii 
pagórka wokół istniejącej groty NMP. W niektórych miejscach miąższość na-
warstwień dochodziła do ponad 2 m. W centralnej partii wzgórza natrafiono 
na pozostałości znanego ze źródeł kościoła pw. Wniebowzięcia NMP (XVIII 
w.), w postaci kamiennych ław fundamentowych łączonych zaprawą wapien-
ną. Osiągały one szerokość 0,80 - 0,90 m i wysokość 80-180 cm. Zarys murów 
głównych (nawy i prezbiterium miał kształt prostokąta 24 x 11 m z przylegającą 
od południa kruchtą o wymiarach l,50 x 4 m oraz od północy zakrystią około 2 
x 5 m. Prezbiterium było skierowane na wschód. Być może warstwa spalenizny 
zalegająca pod stopą fundamentową stanowi pozostałość wcześniejszego śre-
dniowiecznego kościoła.

Wyniki badań archeologicznych dowodzą, iż na całym niemal terenie wzgó-
rza istniał cmentarz w okresie XIV-l. poł. XX w. Na intensywne użytkowanie 
wzgórza do celów grzebalnych wskazuje odkrycie kilkudziesięciu pochówków 
z tego okresu. Świadczy o tym ogromna liczba kości w warstwach grobowych 
i warstwowy układ pochówków. W trakcie wykopalisk pozyskano bardzo liczny 
materiał zabytkowy – ponad 15 tys. fragmentów naczyń glinianych datowanych 
od XIV do XIX w. Wśród zabytków wydzielonych pozyskano ponad 30 monet 
miedzianych i srebrnych datowanych na okres XIV-XVIII w. oraz kilka medali-
ków, okuć żelaznych, gwoździ.

W południowej części wzgórza, na jego skraju odkryto ślady umocnień 
(palisady?) drewnianych strawionych pożarem. Być może pochodzą one z naj-
wcześniejszej fazy użytkowania wzgórza. Nie stwierdzono jednak śladów wału 
na jego obrzeżach ani też śladów zabudowy mieszkalnej, co budzi zasadnicze 
wątpliwości w kwestii identyfikacji wzgórza z tradycyjnie rozumianym grodem, 
dającym początek miastu.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych 
w Polsce Północno-Wschodniej i na zachodniej Białorusi w latach 2000-2001”, 
Białystok 2002, s. 387-391.

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

•	 zamek biskupów chełmskich z okresu średniowiecza i nowożytności
Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu przez 

prof. Leszka Kajzera (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finanso-
wane przez Gminę Lubawa i Uniwersytet Łódzki. Trzeci sezon badań. Przeba-
dano powierzchnię 208 m².

Prace tegoroczne skoncentrowano na przebadaniu północnej partii skrzy-
dła zachodniego, na odkryciu północnego muru skrzydła północnego i pozna-
niu narożnego dzieła artyleryjskiego, o charakterze bastei, ulokowanego w na-
rożu północno-wschodnim.

Badania przeprowadzone w 2000 r. przyniosły elementarne poznanie 
rozplanowania zamku i jego przekształceń. Ze spraw najważniejszych należy 
wspomnieć o chronologii wzniesienia obiektu i etapowości jego powstawania. 
Zamek biskupi w Lubawie powstał na początku XIV w. Zaplanowano go jako 
założenie czteroskrzydłowe, choć plan ten realizowano dość długo, wznosząc 
mury i sukcesywnie podsypując teren wokół nich, aż do uzyskania planowanej 
wysokości platformy zamkowej. Przez cały wiek XIV zbudowano trzy skrzydła 
(południowe, wschodnie i pomocne), a dopiero na początku XV w. powstało 

Lisewo, st. 26, woj, kujawsko-
pomorskie, AZP 34-44/121

LUBAWA, zamek biskupów, 
gm. loco, woj. warmińsko-
mazurskie
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skrzydło zachodnie, mieszczące przelot bramny. Funkcje mieszkalne i repre-
zentacyjne, a więc zasadnicze sale i izby, były ulokowane w skrzydłach połu-
dniowym i wschodnim. Po trzyletnich badaniach zamek w Lubawie należy łą-
czyć ze schematem wypracowanym w architekturze krzyżackiej u schyłku XIII 
w., określanym w nowszej literaturze jako „wczesny kasztel chełmiński”. Zamek 
nie miał więc wieży głównej, jego rozplanowanie można porównać np. do Pa-
powa Biskupiego.

Wiek XV przyniósł nie tylko dokończenie realizacji czteroskrzydłowego 
masywu opiętego na narożach słabo wysadzonymi małymi wieżyczkami, ale 
także zbudowanie narożnej bastei, ulokowanej w partii północno-wschodniej 
zapewniającej kontrolę nad biegnącą koło zamku drogą. Budowa tego dzieła 
artyleryjskiego była ostatnim epizodem wzmacniającym realne walory obron-
ne założenia. Po przejęciu Ziemi Lubawskiej przez Polskę służył on biskupom 
przede wszystkim jako rezydencja. Stąd od 2. poł. XV w. prowadzono już tylko 
sukcesywne remonty wnętrz, wzbogacając je o elementy „pałacowe”. Tak też 
traktować należy remont, dokonany w latach 20. I 30. XVII w., kiedy to zbudo-
wano nowe piece i kominki, izby reprezentacyjne ozdobiono marmurową ka-
mieniarką, a jedyną zasadniczą zmianą bryły budynku było podwyższenia pół-
nocno-zachodniej wieżyczki do formy wyniosłej, ośmiobocznej wieży, zwień-
czonej barokowym hełmem, określającej odtąd specyfikę sylwety zamku.

Od 2. poł. XVII w. zamek zaczął stopniowo tracić walory rezydencjonalne, 
a stan jego w XVIII w. nie był dobry. Stąd też, wobec braku środków finan-
sowych na zasadniczy remont, decyzja o opuszczeniu go (w końcu XVIII w.) 
i przeniesieniu się do Chełmży była z punktu widzenia ówczesnych administra-
torów diecezji głęboko uzasadniona. Rozbiórka murów, dokonana na początku 
XIX w., miała charakter bardziej porządkowy niż ekonomiczny, dzięki czemu 
zachowały się do dziś, w dobrym stanie technicznym, prawie kompletne mury 
fundamentów i partii przyziemnej. Obserwacja ta jest bardzo istotna dla dal-
szych prognoz i planów dotyczących rewitalizacji obiektu.

Najliczniejszą kategorię zabytków ruchomych znalezionych w trakcie ba-
dań w 2000 r. stanowią ułamki naczyń glinianych, których znaleziono 1901 (za-
tem razem w latach 1998-2000 odkryto 9170 okazów). Kolejną co do wielkości 
kategorią zabytków były kafle piecowe. Znaleziono ich łącznie 814, a wśród 
zbioru tego wyróżniono 711 kafli płytowych i 103 naczyniowe. Ponadto znale-
ziono 141 fragmentów stłuczki szklanej, w tym 46 ułamków szkła naczyniowe-
go i 95 okiennego. Zgromadzono także 73 destrukty przedmiotów metalowych, 
głównie żelaznych gwoździ i haków. Do kategorii „inne” zaliczono 5 przedmio-
tów, tj. 2 (nieczytelne przed konserwacją) monety, srebrną (?) obrączkę, haftkę 
i osełkę. Znaleziono także 30 destruktów kości zwierzęcych. Łącznie więc te-
goroczne badania dostarczyły 2964 okazy ruchomego materiału zabytkowego. 
W sumie zabytki ruchome zgromadzone w 2000 r. nie informują o pojawienie 
się nowych jakości chronologicznych i mogą być w masie datowane od XIV po 
schyłek XVIII w.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Instytucie Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Zamek w Lubawie. Dawniej i dziś”, 
red. L. Kajzer, Lubawa 2001.

Badania będą kontynuowane..

•	 miasto, mur miejski z okresu średniowiecza i nowożytności
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu przez Al-

donę Andrzejewską (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finanso-
wane przez miasto Lubawę. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
83 m².

Na przełomie lipca i sierpnia 1999 r. doszło do katastrofy budowlanej przy 

LUBAWA, gm. loco,  
woj. warmińsko-mazurskie
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obiekcie zabytkowym, jakim są mury miejskie otaczające średniowieczny układ 
urbanistyczny Starego Miasta w Lubawie. Na odcinku około 8 m mur uległ 
zawaleniu. Planowane prace remontowe zostały poprzedzone, zgodnie z wy-
mogami konserwatorskimi, rozpoznaniem archeologicznym mającym na celu 
zarejestrowanie ukrytych pod nawarstwieniami ziemnymi reliktów murów.

Początki miasta lokacyjnego i budowa jego obwarowań są wiązane z czasa-
mi panowania biskupa Hermana z Pryzny (1303-1311), który po spaleniu Lu-
bawy przez Prusów w roku 1269 nowy ośrodek lokował w obecnym miejscu. 
Lokacja ta, potwierdzona w 1326 r. przez biskupa Ottona z Rewia (1323-1349), 
wiązała się zapewne z trwającymi dłuższy czas pracami budowlanymi. Zarys 
obszaru średniowiecznej Lubawy pomieszczonej w widłach Sandeli i Jesionki 
wyznaczają zachowane do dziś odcinki murów i przebieg ulic pod murami.

Podczas prac terenowych zgromadzono zbiór zabytków ruchomych liczący 
544 sztuki, na który składają się: 489 ułamków naczyń glinianych, 17 płytowych 
i 15 garnkowych kafli piecowych, 12 ułamków szklanych tafli okiennych, 8 frag-
mentów szklanych naczyń, fragment fajansowej fajki, gliniany przęślik i srebrna 
łyżeczka.

Materiał zabytkowy z nawarstwień zarejestrowanych w trakcie badań wy-
kopu I pozwala na wydzielenie kilku faz chronologicznych. Za najstarsze, dato-
wane na l. poł. XIV w. należy uznać gliniaste i gliniasto-próchniczne poziomy 
wyrównawcze i nasypowe związane z budową obwarowań miejskich. W obrę-
bie miasta, przy murze, bezpośrednio na nasypie zalegała warstwa wyrównaw-
cza uformowana w XVIII w., ale zawierająca elementy starsze, średniowieczne 
i renesansowe pochodzące zapewne ze zniszczonych nawarstwień miejskich 
o charakterze osadniczym. Kolejny poziom, zalegający powyżej, stanowił wraz 
ze żwirową podsypką użytkowany obecnie bruk ul. Pod Murami. Na przedmu-
rzu poza wymienionymi wyżej nasypami datowanymi na l. poł. XIV w. zareje-
strowano poziom wyrównawczy, uformowany w końcu XIX w., ponad którym 
znajdował się humus trawnika.

Na podstawie zachowanych układów stratygraficznych nawarstwień ziem-
nych oraz reliktów murowanych, a także analizy pozyskanych zabytków ru-
chomych rozpoznano początki budowy obserwowanego w wykopach odcinka, 
muru miejskiego. Wznoszenie umocnień miasta zostało poprzedzone pracami 
ziemnymi, polegającymi na wyrównaniu i podniesieniu o około 1,50 m tere-
nu przeznaczonego na lokalizację obwodu obronnego. Sztucznie podniesiono 
również obszar miasta, co stwierdzono w obrębie badanego odcinka ul. Pod 
Murami. Fundamenty muru i obu obserwowanych partii baszt uformowano 
równocześnie. Prace te zapoczątkowano w czasach biskupa Hermana z Pryzny 
(1303-1311) i prawdopodobnie zakończono za biskupa Ottona (1323-1349).

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Instytucie Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Arche-
ologicznych”, t. 6, s. 103-121.

Badania nie będą kontynuowane.

 patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz wczesne średniowiecze

Ludwinowo, st. 3,  
gm. Włocławek, woj. kujawsko- 
pomorskie, AZP 49-47/

Ludwinów st. 8, gm. Leśna 
Podlaska, woj. lubelskie,  
AZP 59-85/18
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•	 cmentarzysko (?) kultury łużyckiej
kościół i cmentarz przykościelny (XIV/XV – XIX w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 2 do 17 sierpnia 
pod kierunkiem Jarosława Roli. Finansowane przez Wojewódzki Oddział Służ-
by Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegaturę w Pile i Urząd Miasta i Gminy 
w Łobżenicy oraz Parafię w Łobżenicy. 

Stanowisko zlokalizowane na krawędzi i stoku doliny Łobzonki. Omawia-
ny teren, na którym rozpoczęto badania wykopaliskowe, jest określany jako 
Wzgórze Świętej Anny. W jego części centralnej na przełomie XIV-XV w. był 
zbudowany kościół Świętej Anny oraz cmentarz przykościelny. Ufundowano go 
dla augustianów eremitów. Kościół popadł w ruinę i na początku XX w. został 
rozebrany. 

W związku z budową nowej plebani i parkingu podjęto ratownicze badania 
wykopaliskowe. Wykop założono w południowo-zachodnim narożniku stano-
wiska. Wykop ten podzielono na części A, B, C, D i E. Powierzchnia wykopu 
wynosiła 60 m². Na tej powierzchni zarejestrowano 79 grobów oraz 3-4 m³ luź-
nych kości ludzkich pochodzących ze zniszczonych wcześniej grobów. W trak-
cie badań zarejestrowano nieliczny materiał datujący (monety) XV-XVIII w. 
oraz fragmenty naczyń kultury łużyckiej wskazujących na prawdopodobień-
stwo istnienia na stanowisku pozostałości cmentarzyska ciałopalnego ludności 
tej kultury. 

patrz wczesne średniowiecze

patrz: wczesne średniowiecze

•	 miasto lokacyjne (XIII-XX w.)
Badania prowadzone przez mgr. Tadeusza Łaszkiewicza (autor sprawozda-

nia, Muzeum w Międzyrzeczu). Uczestniczył w nim mgr Rafał Bartosz. Finan-
sowane przez Telekomunikację Polską S.A. w Gorzowie Wlkp. Pierwszy sezon 
badań. 

Obszar poddany badaniom położony jest w obrębie średniowiecznego mia-
sta lokacyjnego obwiedzionego pierwotnie murami obronnymi, w jego połu-
dniowo-wschodniej części, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła farnego Św. 
Jana Chrzciciela, najstarszej (istniejącej) świątyni miasta.

Na planie Międzyrzecza z 1780 r. teren ten obejmował 5 działek położo-
nych między ul. Kozią (obecnie Spokojną) a ul. Kościelną (obecnie Świerczew-
skiego). Układ działek i związanej z nią zabudowy nie uległ w zasadzie więk-
szym zmianom do 2. poł. XX w., kiedy poszczególne budynki sukcesywnie 
wyburzono. Wyprzedzającym badaniom ratowniczym, zleconym przez służby 
konserwatorskie przed planowaną zabudową, poddano ogólny obszar 920 m2. 
Efektywne prace wykopaliskowe prowadzono na powierzchni około 780 m2, 
którą ze względów technicznych podzielono na wiele mniejszych jednostek 
eksploracyjnych wyznaczonych głównie przez zachowane pod ziemią relikty 
zabudowy. Eksploracja była prowadzona (w zależności od sytuacji) kombinacją 
warstw naturalnych i mechanicznych o zróżnicowanej miąższości, w zasadzie 
do calca występującego na głębokości 3,50-4 m poniżej współczesnego pozio-
mu, a niektóre z obiektów zagłębionych w calcu sięgały poniżej aktualnego po-
ziomu wód gruntowych.

Pozyskano bardzo liczny (ponad 48000 sztuk) zbiór ruchomego materiału 
zabytkowego. Są to głównie: fragmenty ceramiki (około 28 000), w tym całe 
naczynia, nader liczne fragmenty kafli piecowych (około 14 000, także okazy 

ŁOBŻENICA, st. 17, gm. loco, 
woj. wielkopolskie, AZP 34-
31/81

Łomża, st. 2, gm. loco,  
woj. podlaskie, AZP 37-77/2

Mietlica, st. 3, gm. Kruszwica, 
woj. kujawsko-pomorskie,  
AZP 50-41/8

MIĘDZYRZECZ, st. „TP S.A.”,  
(ul. Spokojna - Świerczewskiego,  
dz. 296/21), gm. loco,  
woj. lubuskie, AZP 51-15/-
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całe), kości zwierzęce (około 4500 – zarówno odpadki pokonsumpcyjne, jak 
i kości) oraz poroże ze śladami obróbki w różnych fazach zaawansowania (kil-
kaset fragmentów), wytwory szklane (około 1600) oraz wiele zabytków wydzie-
lonych i próbek.

Badania oraz inwentarz zabytkowy pozwala na wyróżnienie kilku horyzon-
tów chronologicznych:

– pradzieje – reprezentowane przez nieliczne artefakty krzemienne (epo-
ka kamienia?) i pojedyncze fragmenty ceramiki pradziejowej (okres wpływów 
rzymskich?),

– wczesne średniowiecze – nieliczne fragmenty ceramiki o zróżnicowanej 
chronologii: od starszych (przedlokacyjne) po fazy schyłkowe tego okresu (XIII 
w.?) związane z lokacją miasta,

– średniowiecze – początki i rozwój miasta lokacyjnego (XIV-XV w.), re-
prezentowane przede wszystkim przez materiał ceramiczny, ale też przez kafle 
piecowe (garnkowe) oraz monety, w tym skarb 33 monet srebrnych (groszy, 
szelągów i brakteatów) oraz jednego mosiężnego liczmana – całość z poł. XV 
w. wraz ze szczątkowo zachowanym fragmentem przepalonej tkaniny wełnianej 
(sakiewka?, zawiniątko?) oraz kilka monet luźnych; tu także znalezisko dużego 
fragmentu glinianej figurki Madonny z Dzieciątkiem, przejaw domowego kultu 
religijnego związanego z niemieckim kręgiem kulturowym z czasów późnego 
średniowiecza,

– okres nowożytny (XVI-XVIII w.) po czasy współczesne (XIX-poł. XX 
w.), tj. rozkwit i późniejsze fazy rozwoju oraz upadku miasta, z którymi jest 
związana większość obiektów nieruchomych, w tym prawdopodobnie wszyst-
kie relikty architektury i większość ruchomego materiału zabytkowego (naczy-
nia ceramiczne, kafle, m.in. kafle renesansowe, w tym jedno z nielicznych na 
ziemiach polskich, a zarazem najefektowniejszych znalezisk kilku kafli jednego 
z najwyżej cenionych w niemal całej XVI-wiecznej Europie mistrzów zduń-
skich, a mianowicie Hansa Bermana – z sygnaturą i datą). Cennym znaleziskiem 
z tego okresu jest też rumowisko spalonej na przełomie XVI i XVII w. lub już 
w pierwszych latach XVII w. szachulcowej kamieniczki z zachowanym bogatym 
inwentarzem wyposażenia domowego (liczne ceramiczne naczynia kuchenne 
i stołowe, destrukty kilku pieców grzewczych; pozostałość gomółkowego okna, 
liczne okucia stolarki). Zarejestrowano ślady działalności rzemieślniczej w po-
staci pozostałości warsztatu rogowiarskiego odkryte w formie skupiska kilkuset 
fragmentów kości i poroża: odpadów produkcyjnych i półfabrykatów, głównie 
okładziny noży, prawdopodobnie z 2. poł. XVII w.

Ogólnie można stwierdzić, że bardziej trwałe zagospodarowanie tej czę-
ści miasta nastąpiło zapewne dopiero po pobudowaniu tu kościoła farnego 
u schyłku XV w. lub nawet po jego odbudowie w wyniku zniszczeń z 1520 r. 
Z tymi wydarzeniami można wiązać pewną liczbę cegieł gotyckich, w tym tzw. 
kształtek o różnych profilowaniach oraz drobne detale kamieniarki z wystro-
ju kościoła. Natomiast z cmentarzem przykościelnym wiążą się nieliczne ko-
ści ludzkie znalezione luźno, rozproszone w najbliższym sąsiedztwie aktualnej 
działki kościelnej, pochodzące ze zniszczonych grobów.

Dokumentacja i materiały zabytkowe z badań znajdują się w Muzeum 
w Międzyrzeczu.

Badania zostały zakończone.

•	 zespół poklasztorny benedyktynów, średniowiecze-nowożytność 
Badania prowadzone przez Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu 

im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakład Archeologii Architektury pod kie-
runkiem prof. dr hab. Jadwigi Chudziakowej, dr. Marcina Wiewióry (autor spra-
wozdania). Finansowanie przez Kujawsko-Pomorskiego WKZ.

MOGILNO, st.1, gm. loco, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 47-37/117
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Badania ratownicze o charakterze wyprzedzającym prace budowlane pro-
wadzono w związku z adaptacją zespołu poklasztornego w Mogilnie na Mię-
dzynarodowe Centrum Młodzieży Katolickiej. Kontynuowano, rozpoczęte 
w poprzednim sezonie, badania archeologiczne w dawnym, zachodnim skrzy-
dle klasztornym. Ogółem założono 3 odkrywki w pomieszczeniach skrzydła za-
chodniego klasztoru, wykop na południe od skrzydła południowego klasztoru, 
w miejscu, na którym w okresie wczesnośredniowiecznym wzniesiono gród, 
oraz sondaż na północ od odkrywki nr II eksplorowanej w 1999 r.

Wykop I (o wymiarach 1,50 x 3 m) – założono w pomieszczeniu sąsiadują-
cym od północy z sienią. Pod podłogą, współczesną warstwą nasypową i war-
stwą gruzowiskowo-nasypową zalegały warstwy organiczne z dużą ilością gru-
zu ceglanego i zaprawy wapiennej. Poniżej, na poziomie 98,95-98,74 m n.p.m. 
odsłonięto ceglaną posadzkę wykonaną z jednej warstwy cegieł palcówek łą-
czonych zaprawą wapienną i gliną. Poniżej zalegała warstwa piasku z gruzem, 
zaprawą, bryłkami gliny i ceramiką naczyniową datowaną na XVII-XVIII w. 
Odkryty materiał zabytkowy jednoznacznie świadczy, że posadzka, mimo że 
została wykonana ze średniowiecznej cegły, pochodzi najwcześniej z połowy 
XVII w., a najpewniej z wieku XVIII – okresu generalnej przebudowy zabudo-
wań klasztornych. Eksplorację wykopu zakończono na poziomie 98,50-98,56 m 
n.p.m. po natrafieniu na bruk (?) kamienny. 

Wykop II (o wymiarach 2 x 2 m) – założono w południowo-wschodnim na-
rożniku sieni – obecnym wejściu do dawnego skrzydła zachodniego klasztoru. 
Odsłonięto m.in. mur fundamentu wschodniej ściany działowej sieni wykona-
ny z kamiennych eratyków łączonych zaprawą wapienną uzupełniany gruzem 
ceglanym oraz fragmenty ceglanych posadzek. W części północno-zachodniej, 
w poszerzeniu wykopu zarejestrowano układ nawarstwień świadczący o istnie-
niu w tym miejscu fragmentu wewnętrznej podstawy wczesnośredniowieczne-
go wału grodu. 

Wykop III ( o wymiarach 2 x 3 m) – założono po południowej stronie ze-
społu klasztornego. Odsłonięto 2 obiekty: jamę o nieustalonej funkcji zawiera-
jącą w wypełnisku węgle drzewne i fragment ceramiki późnośredniowiecznej 
oraz nowożytny wkop budowlany.

Wykop IV (o wymiarach 2 x 2 m) – usytuowany w północnej części za-
chodniego skrzydła klasztoru. Pod drewnianą podłogą zarejestrowano posadz-
kę ceglaną posadowioną na kamiennej ławie, będącej fragmentem współcze-
snej podstawy pieca kaflowego użytkowanego jeszcze w latach 70. XX w. Dalsza 
eksploracja odkrywki doprowadziła do odtworzenia układu nawarstwień do-
kumentujących kolejne prace budowlano-remontowe prowadzone w tej części 
pomieszczeń skrzydła zachodniego, w tym nawarstwienia związane z późno-
średniowieczną fazą budowlaną.

Sondaż 1 – założony w pomieszczeniu sąsiadującym od południa z sienią. 
Odsłonięto nowożytny fundament z kamieni łączonych zaprawą. Na poziomie 
98,20 m n.p.m. zarejestrowano nawarstwienia  wczesnośredniowieczne wnę-
trza grodu. 

Dokumentacja i zabytki znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnologii 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Badania będą kontynuowane.

•	 warownia krzyżacka z 1348 r. i osada
miasto z pocz. XV w.•	

Badania archeologiczne, przeprowadzone od 8 do 19 czerwca przez mgr 
Małgorzatę Birezowską (autorka sprawozdania, Pracownia Archeologii i Kon-
serwacji Zabytków w Olsztynie). Finansowane przez inwestora prywatnego. 
Przebadano powierzchnię 35 m².

MRĄGOWO, st. 1, wykop 
5. gm. loco, woj. warmińsko-
mazurskie
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Prace wiązały się z położeniem ław fundamentowych pod budynek do głę-
bokości 1,70 m od powierzchni gruntu. Zarejestrowano: na głębokości około 1 
m od powierz chni calcowy zgliniony piasek, wyżej warstwy w znacznym stop-
niu przemieszane (o charakterze budowlanym, wyrównawczym i zasypisko-
wym), w części wschodniej działki relikty zabudowy nowożytnej najmłodszy, 
współ czesny obiekt posiadał płytkie fundamenty kamienne (jedynie w okolicy 
południowo-zachodniego narożnika miał podpiwniczenie). Teren przez kilka-
naście lat funkcjonował jako plomba między kamienicami. Materiał ceramicz-
ny od późnośred niowiecznego do współczesnego.

Dokumentacja i materiały zabytkowe z badań znajdują się u WKZ w Olsz-
tynie.

Badania nie będą kontynuowane.

•	 ślady osadnictwa kultury łużyckiej (grupa śląska) z przełomu epoki brą zu 
i wczesnej epoki żelaza
miasto z okresu późnego średniowiecza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 13 września do 
13 października przez dr. Jarosława Lewczuka (autor sprawozdania, Muzeum 
Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry). Finanso-
wane przez Bank Spółdzielczy w Kożuchowie. Pierwszy sezon badań. Przeba-
dano powierzchnię 225 m².

Teren objęty badania mi znajduje się w obrębie murów obronnych, przy 
wschodniej pierzei Rynku. W trakcie badań odsłonięto nawarstwienia związa-
ne z osadnictwem ludności kultury łużyckiej (grupa śląska) z przełomu epo-
ki brą zu i wczesnej epoki żelaza (warstwa VI), a także nawarstwienia późnoś-
redniowieczne i nowożytne (warstwy I-V, VII-XVI). Uchwycono również grani-
cę między dwiema dawnymi parcelami.

Najstarsze nawarstwienia miejskie można datować dopiero na czasy około 
połowy XIV w., gdy zasiedlono i zabudowano 2 parcele przy Rynku. Bogate 
nawarstwienia z XV w. świadczą o intensywnym rozwoju tego ośrodka. Okres 
prosperity zakończył się wraz z pożarem miasta 9 stycznia 1634 r., gdy spłonę-
ły m.in. 172 budynki, w tym zabudowa omawianych parceli, o czym świadczą 
uchwycone warstwy pożarowe. Kolejne budynki – o lekkiej konstrukcji – prze-
trwały tu aż po przełom XVIII i XIX w., gdy wzniesiono na omawianych parce-
lach murowane budynki mieszkalne, które przetrwały aż do 2. poł. XX wieku.. 
Wypalone w bliżej nieznanych okolicznościach zostały rozebrane i zniwelowa-
ne już po II wojnie światowej.

Do najciekawszych i bardzo rzadkich znalezisk należą 2 monety. Pierwsza 
z nich to halerz z XV w., wybity w Kożuchowie (na awersie smukła litera „M”, na 
rewersie schematycznie przedstawiona wieża). Druga moneta to greszel z 1705 
r., wybity we Wrocławiu, w czasie panowania cesarza austriackiego Leopolda I.

Dokumentacja i materiały zabytkowe z badań znajdują się w Muzeum Ar-
cheologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 miasto (XIII-XX w.)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 12 października 

do 2 listopada pod kierunkiem mgr. Mariusza Krawczyka (Pracownia Arche-
ologiczno-Konserwatorska ERA Mariusz Krawczyk w Nysie). Finansowane 
przez inwestora.

Badania miały charakter ratowniczy ze względu na planowaną zabudowę 
handlowo-mieszkaniową. W 2000 roku badania przeprowadzono w południo-

NOWE MIASTECZKO,  
st. 4, wykop. I, gm. loco, woj. 
lubuskie, AZP 67-16/117

Nowy Dwór, st. 7, gm. Pelplin, 
woj. pomorskie, AZP 20-44/55

NYSA, ul. Bielawska, gm. loco, 
woj. opolskie, AZP 93-31/58

P
Ó

Ź
N

E
 Ś

R
E

D
N

IO
W

IE
C

Z
E



246

wej części średniowiecznego miasta, tzw. Nowego Miasta. Założony wykop 
miał powierzchnię około 5 arów i głębokość około 4 m. W badanych warstwach 
stwierdzono: do głębokości około 2 m nawarstwienia gruzowiskowo-zasypisko-
we wraz z reliktami murów fundamentów dawnej zabudowy. Poniżej wystąpiły 
nawarstwienia kulturowe miasta średniowiecznego i nowożytnego zawierają-
ce humus ze szczątkami organicznymi. Odsłonięto konstrukcje drewniane 4 
kloak. W wypełniskach kloak znaleziono ceramikę: liczne całe naczynia i ich 
fragmenty, kawałki kafli, fragmenty naczyń i innych wyrobów szklanych, liczne 
kości zwierzęce i inne szczątki organiczne (pestki owoców, łupiny orzechów). 
W pozostałych warstwach kulturowych odkryto znaleziska związane z etapami 
rozwoju miasta: fragmenty ceramiki, wyroby i ścinki skórzane, fragmenty szkła, 
przedmioty metalowe i drewniane, kości zwierzęce.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 337-348.

patrz: neolit

patrz: paleolit

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 kompleks kościoła Świętego Ducha i klasztoru datowany na koniec 
okresu średniowiecza (XV w.) - okres nowożytny

Nadzór archeologiczny, przeprowadzony we wrześniu przez Dariusza Roz-
musa (autor sprawozdania, D. Rozmus Badania Archeologiczne-Dokumentacja 
Zabytków). Finansowane przez Urząd Miejski w Olkuszu. 

Teren, na którym przeprowadzono prace związane z położeniem kabla 
światłowodowego, był w przeszłości poddany rozlicznym pracom ziemnym, co 
spowodowało przemieszanie materiału archeologicznego.

Niewątpliwym sukcesem jest odkrycie reliktów muru kamiennego. Są to 
prawdopodobnie pozostałości fundamentów zabudowań związanych z kom-
pleksem kościoła Świętego Ducha i klasztoru „duchaków”. Dzięki badaniom 
geofizycznym można w miarę dokładnie określić zasięg reliktów głównej kuba-
tury klasztoru. Badania archeologiczne w tym rejonie spowodowałyby jednak 
całkowite zniszczenie zabytkowego parku. Będzie to rzutować na planowanie 
ewentualnych przyszłych inwestycji w tej części miasta.

W przypadku zabytków ruchomych uwagę zwraca medalik św. Teresy de 
Avila kanonizowanej w 1622 r., co stanowi terminus post quem dla znalezisk 
tego typu (kult świętej mógł się co prawda szerzyć wcześniej, ale na ziemiach 
polskich należy przyjąć jego wystąpienie raczej w XVII w.). Ciekawym znalezi-
skiem również rączka noża lub szydła zdobiona ornamentem kropek. Najstar-
sza ceramika pochodzi z XV w.

Dokumentacja i materiały zabytkowe z badań znajdują się w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Olkuszu.

•	 zamek z okresu późnego średniowiecza, nowożytności
Wyprzedzające badania archeologiczne, przeprowadzone od 10 do 22 lipca 

przez mgr Izabelę Mirkowską (autorka sprawozdania, WKZ w Olsztynie). Fi-
nansowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. 

Obierwia-Smolińska, st. 10, 
gm. Lelis, woj. mazowieckie, 
AZP 37-70/52

Ojców, Jaskinia Łokietka,  
st. 24, woj. małopolskie,  
AZP 99-55/22

Olszówka, st. (Aut. 70), 
gm. Gardeja, woj. pomorskie

OLKUSZ, ul. Mickiewicza, 
gm. loco, woj. małopolskie

OLSZTYN, st. XXIII, wyk. 1,  
gm. loco, woj. warmińsko-
mazurskie, AZP 24-61
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Badania archeologiczne przeprowadzono na międzymurzu południowym 
olsztyńskiego zamku. Ich celem była potrzeba ustalenia danych odnośnie do 
budowy i stanu zachowania późnośredniowiecznego muru obronnego, na któ-
rym częściowo jest posadowiony budynek nazywany „magazynem solnym”. Mur 
obronny, na którym opiera się południowa ściana budynku, ma zniszczone lico 
ceglane. W wielu miejscach powypadały poszczególne partie muru oraz wykru-
szyła się zaprawa między cegłami. Prace wykopaliskowe prowadzono pod kątem 
przewidywanego remontu budynku „magazynu solnego” i muru obronnego.

Wykop o wymiarach 4 x 2,50 m założono w maksymalnie dostępnym miej-
scu, tj. w odległości 173 cm od przypory i 710 cm od wschodniego narożnika 
muru obronnego. Zgodnie z wyznaczonym celem badań w wykopie odkryto 
fundamenty muru obronnego. Zbudowano go z różnej wielkości głazów narzu-
towych ułożonych warstwami. Szczeliny między nimi były wypełnione mniej-
szymi kamieniami i gruzem ceglanym. Całość połączono zaprawą wapienną. 
Fundament ma kamienną odsadzkę o szerokości 30-50 cm, zarejestrowaną na 
głębokości 85-90 cm od powierzchni wykopu. Posadowiono go w warstwie sza-
ro-zielonkawego iłu do głębokości 320 cm w narożniku północno-wschodnim 
i 350 cm w narożniku północno-zachodnim.

W wykopie zarejestrowano następujące warstwy kulturowe: l) czarno-
brunatna próchnica o miąższości 5-20 cm bez zabytków; 2) szaro-żółta glina 
przemieszana z drobnym gruzem ceglanym o miąższości 10-60 cm; 3) gruzo-
wiskowo-zasypiskowa przemieszana z brunatną ziemią, zaprawą, kamieniami 
o miąższości 130-230 cm. Zawierała fragmenty ceramiki późnośredniowiecznej 
i nowożytnej, fragmenty kości zwierzęcych. Ostatnią, czwartą warstwę stano-
wił szaro-zielonkawy ił o miąższości około 130 cm. Strop warstwy o miąższości 
80-120 cm był przemieszany z drobnym gruzem ceglanym, węgielkami drzew-
nymi i zawierał nieliczne fragmenty ceramiki późnośredniowiecznej. Poniżej 
warstwa była jałowa.

Przeprowadzone badania archeologiczne pozwoliły określić budowę, posa-
dowienie i stan zachowania odkrytego fundamentu. Fundament muru obronne-
go wzniesiono podobnie jak pozostałe mury w końcu XIV i na początku XV w. 
W układzie warstw dochodzących do fundamentu widoczne są ślady użytkowa-
nia terenu na przestrzeni od XIV po koniec lat 90. XX w. Odkryte 2 pierwsze 
warstwy należy wiązać z końcem lat 90. XX w. Przeprowadzono wówczas remont 
budynku znajdującego w pewnej odległości od muru obronnego, a teren wokół 
uporządkowano, obsadzając niskopienną roślinnością. Warstwa trzecia o naj-
większej miąższości, która zawierała dużą ilość gruzu ceglanego i zaprawy pocho-
dzi z XIX w. Związana jest najpewniej z licznymi naprawami lica ceglanego muru 
obronnego i remontem budynku „magazynu solnego”. W czasie dokonywania 
napraw ceglanego muru odsłaniano najpewniej częściowo kamienny fundament. 
Celem tego zabiegu było skucie rozwarstwiającego się muru i uzupełnienie jego 
lica nową cegłą (starego lub już nowego typu), nierzadko łącząc go na cement. 
Czwarta warstwa jest ściśle związana z okresem budowy zewnętrznych umoc-
nień obronnych przypadającym na koniec XIV i początek XV w.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie i u WKZ w Olsztynie.

Badania nie będą kontynuowane.

•	 zamek średniowieczny
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 1 do 30 sierpnia 

pod kierunkiem dr. Stanisława Kołodziejskiego (Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Częstochowie). Finansowane przez Instytut Filozoficzno-Historyczny WSP 
w Częstochowie, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gminę 
Janów, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Przebadano 
powierzchnię 0,15 ara. Pierwszy sezon badań.

OSTRĘŻNIK, st. 1,  
gm. Janów, woj. śląskie,  
AZP 89-51/1
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XIV-wieczny zamek w stanie ruiny jest poddawany permanentnej penetra-
cji przez tzw. poszukiwaczy skarbów. Badania w 2000 r. miały na celu spraw-
dzenie dzikiego wkopu przy północnym murze części wschodniej zamku, roz-
poznanie stratygrafii, odsłonięcie lica muru magistralnego. Założono 2 wykopy 
(oznaczone nr 1/2000 i 2/2000), z których wykop 1/2000 obejmował zasięgiem 
rabunkowy wkop (oznaczony jako A/2000). W obu wykopach stwierdzono bar-
dzo słabo rozbudowaną stratygrafię. Podstawową warstwą eksplorowaną był 
piaszczysty, słabo zgliniony utwór z dużą liczbą kamieni pochodzących z de-
strukcji muru. Mury zamku w części przyziemia zostały wzniesione z mało 
starannie obrobionych bloków kamiennych, łączonych niezbyt mocną zaprawą 
wapienną. W trakcie badań pozyskano około 200 fragmentów ceramiki, kil-
ka gwoździ, fragment prawdopodobnie ostrza siekiery. Niestety nie dają one 
możliwości precyzyjnych ustaleń dotyczących chronologii, a jedynie umieścić 
w szerokich ramach chronologicznych obejmujących cały XIV w., co nie po-
zwala na wysnucie bardziej dokładnych wniosków odnośnie do początków bu-
dowy obiektu, a tym samym stwierdzenie słuszności zgłaszanych do tej pory 
hipotez dotyczących fundatora zamku. 

Badania będą kontynuowane.

•	 miasto lokowane około połowy XIII w.
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w lipcu przez mgr 

Mariana Myszkę (autor sprawozdania, Pracownia Archeologiczna, Kraków). 
Finansowane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęci-
miu. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię około 230 m².

Ratownicze badania archeologiczne zostały przeprowadzone w wykopach 
instalacyjnych na ul. Jagiełły oraz w południowo-zachodniej części Rynku, wy-
konywanych w związku z zakładaniem sieci ciepłowniczej na terenie Starego 
Miasta.

W południowej części Rynku osiągnięto na kilkumetrowym odcinku strop 
calcowej gliny, który przebiegał 80-90 cm poniżej obecnej nawierzchni asfalto-
wej. Na długości około 10 m zachował się na głębokości 80 cm również humus 
naturalny. Nad nim występowały późnośredniowieczne warstwy kulturowe, za-
wierające spaleniznę i bryłki polepy, które pochodzą ze zniszczonej drewnianej 
zabudowy przyrynkowej.

Na ul. Jagiełły występowały na głębokości 80–100 cm zbutwiałe szczątki 
drewna, które są pozostałością dranic i pojedynczych belek, leżących poprzecz-
nie do osi ulicy. Przypuszczalnie stanowiły one dawną nawierzchnię ulicy, która 
prowadziła na południe, do traktu biegnącego wzdłuż Soły. Na podstawie cera-
miki warstwy zawierające szczątki drewna można datować na okres późnośre-
dniowieczny.

Wyżej, na głębokości 60-70 cm, stwierdzono występowanie warstw ubitej 
ziemi z gliną, które na podstawie ceramiki mogą być datowane na XV-XVI w. 
Zawierały one dużą ilość otoczaków rzecznych, które stanowiły utwardzenie 
nawierzchni ulicy. Interpretację tych warstw jako nawierzchni ulicy potwier-
dzają znaleziska licznych podków żelaznych i kawałków obręczy.

W północnej części ulicy, u jej wylotu na Rynek bruk z otoczaków został 
ułożony na podsypce żółtego piasku.

Kontrolowano również wykopy instalacyjne wykonywane na tyłach zabu-
dowań klasztoru Serafitek; nie stwierdzono w nich występowania historycz-
nych nawarstwień.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum w Oświęcimiu.
Badania będą kontynuowane.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

OŚWIĘCIM – Stare Miasto,  
st. 13, gm. loco, woj. małopolskie, 
AZP 103-49/9

Piskorzówek, st. 14, gm. 
Domaniów, woj. dolnośląskie
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patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: nowożytność

•	 zamek
W roku 2000 starano się zrealizować etap I „Programu badań archeolo-

giczno-architektonicznych zespołu zamkowego w Radomiu”, obejmujący budy-
nek plebani, czyli pozostałość tzw. domu wielkiego i jego najbliższe otoczenie. 
Nowo powstały zespół w składzie: prof. L. Kajzer, W. Twardowski, J. Salm oraz 
Z. Lechowicz przy współpracy studentów Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu 
Łódzkiego i Klubu Eksplorerów „Labirynt”, przeprowadził blisko dwumiesięcz-
ne badania terenowe obiektu. Pracami merytorycznymi kierował dr Zbigniew 
Lechowicz (autor sprawozdania). Organizatorem zaplecza technicznego i zara-
zem inwestorem prac terenowych był Społeczny Komitet Ratowania Zabytków 
Radomia, który deklaruje zamiar pełnej rewaloryzacji zachowanych elementów 
założenia zamkowego.

W trakcie realizacji założonego programu wykonano pełen pomiar inwen-
taryzacyjny badanego budynku, pokryto ciągami pionowych i poziomych od-
krywek elewację południową i obie szczytowe, a także odgruzowano wschodnią 
partię niedostępnych do tej pory piwnic. W ramach czynności badawczych za-
łożono, wyeksplorowano i zadokumentowano 6 wykopów badawczych.

Wykop nr I o wymiarach 6 x 2,50-3,50 m został zlokalizowany przy po-
łudniowo-zachodnim narożniku budynku plebani. W jego obrębie odsłonięto 
relikty przypory narożnej oraz fragmenty młodszej zabudowy wzniesionej z go-
tyckiej cegły rozbiórkowej. Zadokumentowano także skraj fosy zamkowej.

Wykop nr II miał wymiary 4,50 x 3 m przylegał do południowej elewa-
cji budynku w miejscu, gdzie spodziewano się obecności przypory (skarpy). 
W wykopie zadokumentowano fundament przypory, określono jej wielkość 
(w rzucie), głębokość posadowienia stopy fundamentu oraz pierwotny układ 
stratygraficzny terenu.

Wykop nr III o wymiarach 4,50 x 3 m założony został w miejscu, gdzie 
spodziewano się obecności kolejnej przypory, on także przylegał do lica połu-
dniowej ściany budynku. Zadokumentowano w nim obecność kolejnej trzeciej 
przypory domu wielkiego oraz zamurowany, wtórnie przebity otwór komuni-
kacyjny do piwnic łączący się z przebudową zamku przez starostę Aleksandra 
Potkańskiego w XVIII w. W profilach były widoczne świetnie zachowane war-
stwy kulturowe związane z budową zamku.

Wykop nr IV – założony na terenie posesji Państwowego Pogotowia Opie-
kuńczego w narożniku muru miejskiego i ściany zachodniej domu wielkiego. Ze 
względu na statykę budynku miał niewielkie wymiary 3,50 x 40 m. Celem takiej 
lokalizacji było poznanie relacji pomiędzy dwoma elementami fortyfikacji mia-
sta – murem obwodowym i domem zamkowym. Uchwycone przewiązania fun-
damentów, sposób ich budowy i głębokość posadowienia ich stopy pozwoliły 
uznać za pewne jednoczasowe powstanie muru miejskiego i domu zamkowego. 
W części zachodniej wykopu natrafiono na interesujący relikt fundamentowy 
tworzący łuk (wycinek koła), związany z młodszą niż gotycka fazą użytkowa-
nia zespołu zamkowego. W profilu wykopu zadokumentowane zostały czytelne 
warstwy budowlane i użytkowe.

Wykop nr V – założony w miejscu, gdzie stwierdzono w czasie ubiegło-
rocznych sondaży architektonicznych zakończony skarpą narożnik domu wiel-
kiego. W tej części ul. Wałowej w 1998 r. mgr W. Twardowski wydobył liczne 

Płąchawy, st. 25, gm. Płużnica, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 33-44/117

PSZCZYNA, Rynek, gm. loco, 
woj. śląskie

RADOM, zamek, gm. loco, 
woj. mazowieckie
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materiały ceramiczne i element kamienny uchodzący za gotycki w czasie peł-
nionego przez niego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi zwią-
zanymi z instalowaniem kabli elektrycznych. Istniała więc potrzeba weryfikacji 
wcześniejszych, dość nieprecyzyjnych ustaleń. Wykop miał wymiary 6 x 3,50 
m i przylegał dłuższym bokiem do ściany południowej budynku. Dzięki takiej 
lokalizacji został zarejestrowany pełen rzut czwartej, narożnej przypory opi-
nającej dom wielki. W środkowej partii wykopu znaleziono przylegający do 
przypory od strony zachodniej wymurowany z kamieni czworokątny zbiornik, 
najprawdopodobniej pierwotnie służący za dół kloaczny, a w XVII w. za śmiet-
nisko. Był wypełniony licznym materiałem zabytkowym złożonym w tym miej-
scu około połowy XVII w.

Wykop nr VI – zlokalizowany w miejscu spodziewanego połączenia muru 
miejskiego z zachodnim murem zespołu zamkowego na terenie posesji Pogo-
towia Opiekuńczego. Miał on wymiary 10 x 2 m. W jego obrębie uchwycono 
przekrój i obustronną sytuację stratygraficzną muru miejskiego oraz relikty 
młodszej od niego zabudowy murowanej na zewnątrz fortyfikacji miejskich.

Obserwacje poczynione dzięki znacznemu zakresowi prac badawczych 
pozwoliły na uściślenie i zaktualizowanie obrazu radomskiego zespołu zamko-
wego. Wiadomo już, iż poddany badaniom budynek „domu wielkiego” zacho-
wał duże partie pierwotnej substancji murowanej – gotyckiej. Najlepiej jest ona 
widoczna w partiach piwnicznych, gdyż obejmuje pełen ich obrys, ale w kilku 
miejscach sięga aż do gzymsu koronującego parter i jest widoczna na strychu. 
W poziomie piwnic zarejestrowano obecność 5 pierwotnych otworów okien-
nych (trzech zamurowanych) z częściowo zachowanymi obramieniami okien-
nymi wykonanymi z wapienia numulitowego. W pomieszczeniu odgruzowanym 
w tym sezonie odsłonięto otwór komunikujący piwnicę z dziedzińcem zamko-
wym. W licu wewnętrznym otworu zachowały się kamienne węgary, czytelny 
i doskonale zachowany jest cały przelot i jego sklepienie. Jest to jak do tej pory 
jedyny pierwotny, czytelnie zachowany otwór przejścia komunikacyjnego bu-
dynku gotyckiego. W partiach parteru elewacji południowej (od strony ul. Wa-
łowej) odsłonięto fragmenty szeregu otworów okiennych, w większości wtórnie 
zamurowanych, które zostały umieszczone w pierwotnie ślepej ścianie (na po-
ziomie parteru) gotyckiego domu wielkiego Przy jednym z otworów okiennych 
zachowały się znaczne fragmenty renesansowej kamieniarki ukazujące dobrze 
dobrą klasę estetyczną i jakość warsztatową detalu budowlanego. W wykopach 
archeologicznych, w których zostały odsłonięte cokoły kamienne 4 przypór 
ściennych, zarejestrowano także przebieg muru tarasowego przyległego do ele-
wacji południowej budynku. Przylegał on do lica zewnętrznego (południowe-
go) fundamentów przypór. Sądząc po wielkości kilku zamurowanych otworów 
okiennych, mogły one powstać w XVIII w. i wraz z tarasem tworzyły zupełnie 
pałacową elewację południową domu zamkowego, w szacie architektonicznej 
całkiem odmiennej niż znana z XIX-wiecznych inwentaryzacji budowlanych. 

Dość interesująca okazała się korelacja spostrzeżeń dotyczących odsłonię-
tych w czasie badań śladów przypór. Wzniesione zostały na kamiennych fun-
damentach o rzucie zbliżonym do kwadratu i boku równym 220-240 cm, czyli 
bliskim czterem miarom łokcia. Obserwacje lica ścian wskazują, iż przypory 
skrajne były wyższe niż środkowe i mogły sięgać aż po strop parteru. Skrajna 
przypora wschodnia była narożną. Na poziomie przyziemia w licu ścian wystą-
piła cegła ułożona w regularnym dwuwozówkowym wątku wendyjskim z szero-
ką opracowaną, wypukłą spoiną. Parametry wielkościowe cegły ułożonej w tym 
wątku wynoszą 263-268 x 121-123 x 88-98 mm i odpowiadają cegle wydzielonej 
przez A. Gruszeckiego w reliktach bramy iłżeckiej i odcinku murów miejskich 
zachowanym w skrzydle południowym zespołu popijarskiego. W wykopie IV 
stwierdzono, iż budynek domu wielkiego jest wysunięty, przynajmniej w naroż-
niku północno-zachodnim, o 7,50 m przed lico muru miejskiego i jest wyraźnie 
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przewiązany w zachowanej partii cokołu kamiennego. Jest to wyraźny dowód 
na jednoczasowość budowania domu wielkiego założenia zamkowego i partii 
murów miejskich w rejonie bramy iłżeckiej, pozwala to na bezwzględne dato-
wanie czasu wzniesienia budynku zamkowego na połowę XIV w. (na podstawie 
tej samej daty dendrochronologicznej). W kilku miejscach w elewacji południo-
wej i szczycie zachodnim stwierdzono obecność wątku ceglanego jednowozów-
kowego zaczynającego się na poziomie parteru i dochodzącego aż po gzyms, ale 
cegła posiadała te same bądź niewiele mniejsze wymiary. Jest to o tyle znaczące, 
że w zachowanych aż po koronę murach miejskich nie stwierdzono obecności 
takiego wątku. Można więc ze znaczną dozą pewności stwierdzić, że może to 
być ślad po 2 różnych warsztatach budowlanych. Jeden budujący fortyfikacje 
miejskie, a także przyziemie domu wielkiego stanowiące, jak się wydaje, inte-
gralną ich część, budował, układając cegłę w wątku wendyjskim. Warsztat dru-
gi budujący wyższe partie rezydencji królewskiej stosował wiązanie w wątku 
jednowozówkowym. Na obecnym etapie poznania obiektu nie jest do końca 
wiadome czy jest to dowód zróżnicowania czasowego, czy też – co bardziej 
prawdopodobne (i ciekawe) – obecności dwóch warsztatów o różnych specjali-
zacjach i, co więcej, opłacanych przez różnych inwestorów.

W efekcie prac udało się także skorygować długość domu wielkiego do 
około 38 m i ustalić, iż ten jedyny jak na razie element Zamku Kazimierzow-
skiego powstał na rzucie prostokąta o wymiarach około 38 x 10,50 m. Do ścia-
ny wschodniej domu wielkiego przylegała wieża, być może zlicowana z murem 
miejskim elewacją południową, ale obecnie nie jest dokładne znane jej do-
mknięcie północne, pierwotnie najprawdopodobniej wyszpałdowane poza lico 
domu wielkiego. Sądząc po widocznych w piwnicy licach ścian z zachowanymi 
oporami sklepiennymi na tym poziomie, była przekryta kolebkowo. Uściślenie 
wzajemnych relacji czasowych domu wielkiego i wieży wymaga jeszcze dodat-
kowych prac wykopaliskowych.

Szczegółowy pomiar budynku wykazał, że nie jest on regularnym prostoką-
tem, lecz składa się z 3 załamanych odcinków oddzielonych od siebie przypora-
mi. W ten sposób, zbliżony zresztą do zastosowanego przy wznoszeniu kurtyny 
muru miejskiego przy bramie iłżeckiej, zastąpiono krzywiznę załamanymi od-
cinkami linii prostej, aby uzyskać domknięcie nieregularnego planu fortyfikacji 
miejskich.

Zamek radomski należy do grupy budowli sprzężonych (inkorporowanych) 
z umocnieniami miejskimi, podobnie jak znane obiekty w Łęczycy, Opocznie, 
Szydłowie czy Wieluniu. Na podstawie dwóch sezonów niepełnych jeszcze ba-
dań wydaje się, że powstał razem z fortyfikacjami miejskimi Nowego Radomia 
z fundacji Kazimierza Wielkiego, choć pełną jego bryłę realizował wyspecjali-
zowany być może królewski warsztat.

W trakcie prac wykopaliskowych z 6 wykopów uzyskano ponad 7000 za-
bytków ruchomych. W przeważającej mierze były to pozostałości naczyń ce-
ramicznych, kafli piecowych oraz ułamki szkła okiennego i naczyniowego, 
Przedmioty metalowe były nieliczne, w większości są to silnie skorodowane, 
gwoździe i haki żelazne. Na uwagę zasługuje grupa 9 monet z XVII w. i pozo-
stałość kilku elementów naszyjnika wykonanych ze złota (lub elektronu) oraz 
zdobionych misternymi rytami i dwukolorową emalią.

Zabytki ruchome uzyskane w trakcie badań i ich dokumentacja po zakoń-
czeniu opracowania znajdą się w zbiorach Działu Archeologicznego Muzeum 
w Radomiu.

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskichRogowo, st. 23, gm. Lubicz. 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 38-45/107
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patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: neolit

patrz wczesne średniowiecze

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: neolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: neolit

patrz: paleolit

•	 miasto średniowieczne i nowożytne
Badania prowadzone przez mgr Małgorzatę Pytlak (autorka sprawozdania, 

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim). Finansowa-
ne przez Biuro Usług Inżyniersko-Budowlanych Budinwest s.c. Pierwszy sezon 
badań. 

W 2000 roku przeprowadzono badania sondażowe (2 wykopy o powierzch-
ni łącznej 50 m²) w centrum miasta, w odległości około 200 m od średniowiecz-
nych murów obronnych. Efektem prac archeologicznych było pozyskanie licz-
nego nowożytnego materiału ceramicznego, datowanego stemplami szklanymi 
na XVIII w. Warstwy nowożytne zalegały do około 1,60 m, natomiast poniżej 
do 1,80 m zarejestrowano warstwę szarej gliny z ułamkami ceramiki późno-
średniowiecznej. W narożniku wykopu nr II odkryto fragmenty nowożytnego 
fundamentu małego budynku gospodarczego.

Badany teren nie był nigdy zabudowany, prawdopodobnie pełnił funkcję 
podwórka lub ogrodu. Warstwy nowożytne mają charakter zasypiskowy.

Materiały zabytkowe znajdują się w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wlkp.

Badania zostały zakończone.

patrz: wczesne średniowiecze

Rożniatów Kolonia, st. 10,  
gm. Uniejów, woj. łódzkie, 
AZP 60-46/14

Ruda, st. 3-6, odcinek A,  
gm. Grudziądz, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 32-44/11-14

Ruszków I, st. 19, gm. Kościelec, 
woj. wielkopolskie,  
AZP 58-44/35

Sanok, st. 1, gm. loco,  
woj. podkarpackie,  
AZP 113-78/43

Sarnowo, st. 12, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 32-44/91

Sarnowo, st. 15,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 32-44/94

Sługocinek, st. 13,  
gm. Golina, woj. wielkopolskie, 
AZP 57-38/58

Sobótka, st. 4, gm. Dąbie,  
woj. wielkopolskie, AZP 59-45/8

Strzegowa, Jaskinia Biśnik, 
gm. Wolbrom, woj. małopolskie

STRZELCE KRAJEŃSKIE,  
ul. Mickiewicza, dz. nr 234/13, 
gm. loco, woj. lubuskie,  
AZP 42-14

Strzyżów, st. 22, gm. loco, 
woj. podkarpackie, AZP 107-
74/60
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patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesne średniowiecze

•	 kościół i cmentarz przykościelny (XIV-XIX w.)
fundamenty kamienicy z pocz. XX w.•	

Nadzór archeologiczny, przeprowadzony od 19 do 26 lipca przez Jolantę 
Ilkiewicz (autorka sprawozdania). Finansowane przez inwestora prywatnego. 
Przebadano powierzchnię 272m².

Nadzorem objęto 17 wykopów budowlanych o powierzchni 16 m2 każdy na 
dział ce o powierzchni około 2000 m2. W 6 wykopach odkryto mury fundamen-
towe kościoła, 7 wy kopów obejmowało teren cmentarza przykościelnego, w 4 
wykopach odkryto piwnice kamie nicy z początku XX w. Kościół wzniesiony 
w XIV w. z wieżą (zachowaną do dziś) dobudowaną w XVI w., przebudowany 
w XVIII w., rozebrany w 1909 r. Cmentarz przykościelny funkcjonował do 1812 
r. Relikty zarówno kościoła, jak i cmentarza zostały bardzo silnie zniszczone 
przez działania gospodarcze ostatnich prawie stu lat (liczne wkopy pod funda-
menty kamieni cy na początku XX w. i pawilonu pralniczego w latach 60. XX 
w., wkopy pod kable energetyczne i telefoniczne). Cmentarz ucierpiał również 
przez system korzeniowy rosnących przy nim po tężnych lip. W żadnym z wy-
kopów nie odkryto nienaruszonych pochówków.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Regionalnym 
w Szczecinku i u WKZ w Szczecinie.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: neolit

patrz: paleolit

•	 dwór (późne średniowiecze-nowożytność)
Sondażowe badania archeologiczne, na trasie planowanej autostrady A 1, 

przeprowadzone w kwietniu przez ekipę w składzie: mgr Mirosław Furmanek, 
mgr Sławomir Kulpa, mgr Wojciech Błasiak, Mariusz Brauner. Finansowane 
przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 413-420.

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

Suraż, st. 37 i 41, gm. loco, 
woj. podlaskie, AZP 41-84/
XXXVII i XLI

Szczecin-Podzamcze,  
kw. 1, woj. zachodniopomorskie, 
AZP 30-05/28

SZCZECINEK, st. 6, gm. loco, 
woj. zachodniopomorskie, 
AZP 25-25/135

Sztynwag, st. 4, gm. Grudziądz, 
woj. kujawsko-pomorskie,  
AZP 31-44/28

Szynych, st. 13, gm. Grudziądz, 
woj. kujawsko-pomorskie,  
AZP 31-44/28

ŚWIERKLANY DOLNE, st. 1, 
gm. Świerklany, woj. śląskie

Święty Wojciech, st. 1,  
gm. Międzyrzecz, woj. lubuskie, 
AZP 51-14/19

Święty Wojciech, st. 7,  
gm. Międzyrzecz, woj. lubuskie, 
AZP 51-14/22
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•	 zespół obronny - późne średniowiecze 
Badania prowadzone od 23 lipca do 14 sierpnia przez zespół w składzie: 

mgr Dominik Nowakowski i Zbigniew Pozorski pod kierunkiem dr. Artura 
Boguszewicza (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Badania fi-
nansowane ze środków Lubuskiego WKZ. Drugi sezon badań.

Podstawowymi problemami badawczymi tego sezonu badań była kwestia 
formy zabudowy drugiego członu warowni oraz weryfikacja hipotezy o funk-
cjonowaniu w Tarnowie Jeziornym kasztelanii na przełomie XIII i XIV w. Za-
łożono 2 wykopy. Wykop I (4 x 18 m) ulokowano na plateau drugiego członu 
warowni w nawiązaniu do obszaru przebadanego w 1999 r. Wykop II (2 x 15 m) 
zlokalizowano na północnym skłonie stożka głównego członu, gdzie spodzie-
wano się uzyskać najstarsze ślady średniowiecznego osadnictwa.

W wyniku badań stwierdzono obecność zabudowy z 2. poł. XIII w., zale-
gających pod nasypem stożka drugiego członu warowni. Fakt ten, wraz z obec-
nością licznego inwentarza ceramiki o podobnej chronologii, występującego 
na wtórnym złożu w nawarstwieniach pierwszego członu założenia obronnego, 
sugeruje lokalizację tarnowskiej kasztelanii na tym terenie. Równie istotnym 
odkryciem było stwierdzenie XIV-wiecznej metryki dla poziomów użytkowych 
eksplorowanych w obrębie stoku nasypu pierwszego członu warowni. Informa-
cja ta pozwala na wysnucie wniosku o wcześniejszej dacie powstania tej części 
założenia obronnego i wskazuje na ciągłość osadniczą od 2. poł. XIII, poprzez 
XIV w.

Badania na terenie drugiego członu warowni potwierdziły słuszność wnio-
sków sformułowanych w 1999 r. co do faz rozwoju tego obiektu. Weryfikacji 
uległa jedynie teza o istnieniu w pierwszej fazie funkcjonowania plateau stożka, 
który miał go dzielić na części północną i południową. W świetle dokonanych 
odkryć obiekt ten jest ,,kanałem odpływowym” biegnącym z centralnej części 
nasypu ku zachodowi.

Ze względu na kolejne znaleziska wyrobów metali kolorowych (silnie zde-
fektowanych) można sądzić, iż w obrębie drugiego członu warowni około XV w. 
mogła się znajdować pracownia brązownicza (złotnicza) produkująca ozdoby, 
np. pasa, na lokalny rynek.

Oprócz dużej liczby fragmentów ceramiki naczyniowej w trakcie badań 
pozyskano m.in. bełty od kuszy, żelazny kolec (morgenstern), żelazną brzytwę 
z kościaną okładziną, kamienny stylus, halerz głogowski (?), wiele gwoździ, ha-
czyki na ryby, okucia z brązu, fragmenty naczyń szklanych.

Materiał zabytkowy znajduje się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Arche-
ologicznych”, t. 43, s. 395-408.

•	 dziedziniec zamkowy (XI-XX w.)
Sondażowe badania archeologiczne, przeprowadzone od 24 do 28 lipca 

przez mgr. Jerzego Marka Łapo (autor sprawozdania, Muzeum Kultury Ludowej 
w Węgorzewie). Finansowane przez TANAKE S.A. Przebadano powierzchnię 
33,5 m².

Głównym celem badań było uzyskanie odpowiedzi, czy istniało czwar-
te skrzydło zamku, zamykające dziedziniec od strony południowego ramienia 
Węgorapy. Założono 3 wykopy, równolegle do muru kurtynowego, biegnącego 
w miejscu domniemanego czwartego skrzydła.

W wykopie 2/00 (zachowano kontynuację numeracji wykopów zgodną z ba-
daniami sondażowymi z 1995 r.) odsłonięto skraj południowo-zachodni kubatu-
ry, która przylegała do muru. Odkryło przyziemie budynku zbudowanego z ka-
mieni polnych, narożnik ceglano-kamienny oraz ceglaną ściankę działową odle-
głą od muru o 0,90 m. W szczelinie między budynkiem a murem odkryto kilka 

TARNÓW JEZIERNY, st. 7, 
gm. Sława, woj. lubuskie,  
AZP 64-18/3

WĘGORZEWO, zamek,  
st. II, gm. loco, woj. warmińsko-
mazurskie, AZP 15-73
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fragmentów naczyń nowożytnych oraz szybek okiennych, co może wskazywać, iż 
budynek był wykorzystywany do celów mieszkalnych. Budynek był niewątpliwie 
posadowiony na osi czwartego skrzydła i jest młodszy od muru zewnętrznego. 
Budynek został zburzony przed 1859 r.

Wykop 3/00 założono w strefie domniemanej bramy wjazdowej znanej 
z ikonografii (1717 r.). Odsłonięto strop bruku ułożonego z dużych kamieni, 
zalegający na głębokości około l m, licząc od dzisiejszej powierzchni dziedziń-
ca. Jest to najprawdopodobniej część fundamentu nowożytnej bramy (partia 
zachodnia?) istniejącej na początku XVIII w. Stwierdzono tutaj liczne XX w. 
instalacje komunalne, które w znacznym stopniu zniszczyły wcześniejsze na-
warstwienia kulturowe.

W wykopie 4/00 w odległości 8-11 m od muru kurtynowego odsłonięto 9 sła-
bo zachowanych słupów dębowych biegnących wzdłuż osi zbliżonej do linii pół-
nocny zachód-południowy wschód. Miały one średnice 18-30 cm i długość około 
50-70 cm, ich główki znajdowały się na głębokości 90-120 cm od powierzchni 
gruntu. Ślady po kolejnych 3 słupach z drewna rozpierzchłonaczyniowego, bie-
gnących po osi zbliżonej do zachód-wschód, odsłonięto w odległości około 5 m 
od muru. Oba odcinki palisady można wiązać z najstarszą fazą osadniczą na zam-
ku (przełom XIV/XV-XV w.). Tuż przy południowym skraju pierwszej palisady 
odsłonięto kamienną konstrukcję (narożnik?) budynku. Kamienne fundamenty 
młodszego budynku odsłonięto w pasie biegnącym równolegle do muru w odle-
głości 3 i 4,50 m od niego.

Odsłonięto także całą konstrukcję muru, zamykającego dziedziniec od stro-
ny Węgorapy. Mur sięga głębokości 2,20 m, licząc od powierzchni gruntu. Jest 
zbudowany z różnej wielkości kamieni polnych i fragmentów cegieł łączonych 
zaprawą wapienną. Konstrukcja muru u samej podstawy sięga na 1,40 m w głąb 
dziedzińca, licząc od dzisiejszej ściany muru (całkowita grubość u podstawy oko-
ło 2,l0 m). Pierwotnie mur musiał mieć grubość identyczną na całej długości. 
„Cieńszą” część nadbudowano zapewne w XIX w. w związku z adaptacją założe-
nia na cele więzienne.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Kultury Ludowej 
w Węgorzewie.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Studia Angerburgica” t. V.
Badania powinny być kontynuowane.

patrz neolit

•	 grodzisko (XIII w.)
Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone pod kierunkiem 

Grzegorza Teskego i Janusza Tomali (WUOZ w Kaliszu).
Wyniki badań zostały opublikowane w „Fontem Archaeologici Posnanien-

ses”, vol. 41, Poznań 2005.

•	 zespół poklasztorny oo. Norbertanów z okresu średniowiecza i nowo-
żytności

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w lipcu przez 
prof. Leszka Kajzera (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finanso-
wane przez Uniwersytet Łódzki. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 
83 m².

Celem badań było przede wszystkim poznanie późnośredniowiecznego 
obwodu obronnego opactwa (do dzisiaj zachowała się tylko wieża bramna), 
a potem, w miarę istniejących możliwości, pełniejsze rozpoznanie całego zało-
żenia klasztornego. W wykopach przebadanych w 1999 r., które zlokalizowano 

Wieliczka-Rożnowa, st. 13, 
gm. loco, woj. małopolskie, 
AZP 104-57/13

WIELOWIEŚ (Ołobok), st. 23,  
gm. Sieroszewice,  
woj. wielkopolskie, AZP 70-
38/88

WITÓW, dawny klasztor  
oo. Norbertanów, gm. Sulejów, 
woj. łódzkie
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przy południowym (część zachodnia) odcinku muru, pod współczesnym mu-
rem stwierdzono obecność starszych reliktów (a także tzw. negatywów), któ-
re zinterpretowano jako pozostałości murów późnośredniowiecznych. Prace 
w 2000 r. miały zweryfikować tę tezę, gdyż obserwowane relikty były bardzo 
słabo zachowane, a także poznać dalszy przebieg muru późnogotyckiego w kie-
runku zachodnim, od istniejącej wieży bramnej.

W trakcie badań wytyczono i wyeksplorowano 8 wykopów badawczych 
o łącznej powierzchni 82,60 m2 i orientacyjnej kubaturze 150 m3. Zgromadzono 
zbiór zabytków ruchomych liczący 333 okazy (uporządkowane w 47 numerach 
inwentarzowych), z czego 260 stanowiły ułamki naczyń glinianych. Dokona-
no także wielu obserwacji architektonicznych i topograficznych. Zadokumen-
towano także wycinek lica barokowego, ale wykonanego w większości z cegły 
gotyckiej, muru otaczającego klasztor od wschodu.

Prace prowadzone w 2000 r. pozwoliły na zweryfikowanie ubiegłorocznej 
tezy o powtarzalności przebiegu muru współczesnego i późnośredniowieczne-
go na odcinku południowo-zachodnim. Zaobserwowano, że słabo już zacho-
wane relikty fundamentów (z których w jednych wykopach zachowała się tylko 
dolna warstwa kamieni eratycznych, w innych tylko nieliczne głazy, nieumoż-
liwiające ostrego wykreślenia przebiegu ściany) muru późnośredniowiecznego 
biegną bardziej ku północy i wschodowi niż współczesne ogrodzenie kościoła.

Obserwacje poczynione w wykopie VIII pozwoliły stwierdzić, że budynek 
tzw. spichlerza klasztornego jest młodszy od muru wschodniego, a ten nie jest 
murem późnośredniowiecznym, lecz barokowym, acz wykonanym z cegły go-
tyckiej, użytej wtórnie. Natomiast wykop V pozwolił poznać szerokość i wy-
kreślić profil fosy otaczającej zespół klasztorny od południa. Na odnotowanie 
zasługuje też sytuacja stwierdzona w wykopie XI, w którym odkryto fundamen-
ty, które można łączyć z obecnością zarówno późnośredniowiecznego muru 
obronnego, jak i kolejnej wieży. W tym wykopie dowodnie potwierdzono także 
obecność typowej dla czasów nowożytnych „warstwy cmentarnej” związanej 
z użytkowaniem cmentarza przykościelnego.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Instytucie Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego.

Badania będą kontynuowane.

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesne średniowiecze

•	 miasto – fosa miejska w rejonie placu Farnego
Badania prowadził w terminie od 15 lipca do 31 października, mgr Włady-

sław Czyżyk, Muzeum Ziemi Wschowskiej, przy współpracy Pracowni Arche-
ologiczno – Konserwatorskiej ,,Eksplorer”. Badania finansowane ze środków 
Lubuskiego WKZ. Pierwszy sezon badań.

Celem badań było rozpoznanie odcinka fosy miejskiej w rejonie Placu Far-
nego. Obwód murów miejskich obejmujący dawne Stare Miasto zbliżony jest 
do koła, za wyjątkiem strony wschodniej, gdzie krótka szyja łączy je z terenem 
dawnego zamku i strony zachodniej, w rejonie planowanych badań, gdzie mur 
załamuje się pod kontem prostym, tworząc rodzaj występu o szerokości około 
17 m i długości ponad 110 m. Fosa miejska, właściwie dwie fosy: średniowieczna 
i renesansowa, są w tej części miasta zasypane. Ten rejon fortyfikacji miejskich 
jest o tyle ciekawy, iż najprawdopodobniej w okresie późnego średniowiecza lub 
w renesansie dokonano zasypania odcinka fosy średniowiecznej, poszerzając 

Witów Parcele, st. 11-12, 
gm. Piątek, woj. łódzkie, 
AZP 61-52

Woźniki, st. 4, gm. loco,  
woj. śląskie, AZP 91-48/4

WSCHOWA, st. 17, gm. loco, 
woj. lubuskie, AZP 65-22/66
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miasto w kierunku zachodnim. Celem badań było uchwycenie i zadokumento-
wanie profili obu fos oraz pozyskanie ruchomego materiału zabytkowego.

Założono 2 wykopy badawcze. Pierwszy o wymiarach 12,8 x 3,2 m znajdo-
wał się w odległości około 6 m od odcinka muru obronnego usytuowanego na 
linii wschód – zachód. Drugi o wymiarach 1 x 45 m założono w odległości oko-
ło 14 m od wspomnianego odcinka muru. W wykopie I odkryto i zinwentaryzo-
wano 9 nawarstwień: warstwy 1-2 współczesne, związane z ostatnią renowacją 
murów obronnych, warstwa 4, w obrębie której odkryto znaczne ilości cera-
miki, począwszy od renesansowej do nowożytnej stanowi zasyp fosy po usta-
niu jej funkcji obronnej. Warstwa 6, biorąc pod uwagę jej treść przyrodniczą 
i konsystencję typową dla warstw zastoiskowych powstała w okresie, gdy fosa 
niewątpliwie wypełniona była wodą. W miejscu inwentaryzowanego przekroju 
miała ona szerokość około 10 m. Nie udało się uzyskać jej pełnej głębokości 
osiągając poziom 3 m, poniżej dzisiejszego poziomu terenu. W partiach przy-
spągowych znaleziono znaczne ilości pokruszonych cegieł palcówek ze śladami 
zaprawy piaskowo wapiennej. Bardzo wyraźne odcięcie wypełniska od siwego, 
gliniastego iłu będącego calcem wskazuje jednoznacznie, iż fosa wykopana zo-
stała sztucznie. Warstwa 5, żółto-brunatna glina spoczywająca na calcu oraz 
znajdujące się na jej krawędzi belki palisady, stanowią najpewniej pozostałości 
starszych od muru drewniano-ziemnych umocnień miejskich. Warstwy 7 i 8 
spoczywające na wtórnym złożu, poza zachodnią krawędzią fosy, należą zapew-
ne do nasypów związanych z rozbudową umocnień, wybudowaniu drugiej fosy 
i rozdzielającej je grobli. Brzegi fosy nie były umacniane, nie odkryto śladów 
faszyny lub innych sposobów stabilizujących krawędzie.

W wykopie II stratygrafia nawarstwień była podobna. Całkowita głębokość 
fosy liczona od dzisiejszego poziomu terenu wynosi w tym miejscu 2,3 m, na-
tomiast w czasach jej funkcjonowania wynosiła około 1,3 m, przy szerokości 
blisko 11 m.

Na podstawie wstępnych ustaleń i analizie źródeł historycznych, pozosta-
łości drewniane palisady i nasypu wału obronnego można datować na poło-
wę XIV lub 1 połowę XV w., druga fosa i odcinki drugiego pierścienia murów 
obronnych mogły powstać w XVI w. W wieku XVI i XVII umocnienia ze wzglę-
du na zabudowę miasta, wykraczającego zdecydowanie poza ich obręb, a także 
na zmianę taktyki wojennej i uzbrojenia utraciły zdecydowanie na znaczeniu. 
W tym czasie fosa jest już częściowo zasypana.

Pozyskano 1866 fragmentów ceramiki naczyniowej, 43 fragmenty kafli pie-
cowych, 54 ułamki naczyń szklanych datowanej na okres renesansu do wieku 
XVII.

Nieliczne ułamki ceramiki średniowiecznej (52 fragmenty), z najstarszej, 
zastoiskowej warstwy fosy należy tłumaczyć jej czyszczenie w trakcie szeregu 
prac renowacyjnych prowadzonych szczególnie w wieku XV i XVI.

Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum Ziemi Wschowskiej.

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 osada hutnicza datowana od końca XIII do końca XVII w.
Ratownicze, weryfikacyjno-sondażowe badania archeologiczne, przeprowa-

dzone od 16 do 31 sierpnia przez Aleksandra Andrzejewskiego (autor sprawoz-
dania) i Aldonę Andrzejewską (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 
Pracownia Dokumentacji Archeologiczno-Konserwatorskiej). Finansowane przez 
WKZ i Uniwersytet Łódzki. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię  
74 m².

Badaniami objęto teren położony przy moście na rzece Rypienica, na tere-
nie gospodarstwa Dylewo 21. Przebadano 5 wykopów o powierzchni około 1 ara. 

Wytrzyszczki, st. 3,  
gm. Parzęczew, woj. łódzkie

ZAKROCZEK - DYLEWO, 
st. 3, gm. Rypin,  
woj. kujawsko-pomorski,  
AZP 39-51
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Stwierdzono istnienie tutaj śladów osadniczych związanych z działaniem ośrodka 
hutniczo-kuźniczego funkcjonującego od późnego średniowiecza do czasów no-
wożytnych (XIII-XVII w.). Zebrano skromny zbiór ruchomego materiału zabyt-
kowego, najliczniej reprezentowanego przez ułamki ceramiki naczyniowej (446 
okazów), fragmenty kafli piecowych.

Świadczą o tym warstwy przeprażonej rudy, żużle żelazne współwystępujące 
z nawarstwieniami spalenizny pochodzącej z piecowisk.

Do produkcji wykorzystywano lokalne rudy darniowe. Lokalizacja ośrodka 
nad rzeką pozwalała wykorzystać naturalną siłę prądów wodnych do napędzania 
urządzeń hutniczych. Koło wodne zostało później wykorzystane do napędu młyna 
zbożowego.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Instytucie Archeologii Uni-
wersytetu Łódzkiego.

Badania będą kontynuowane.

patrz: neolit

patrz: mezolit

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: paleolit

Nowożytność

Zakrzów, st. 4, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, AZP 93-39/76

Zakrzów, st. 6, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, 93-39/76

Zakrzów, st. 41, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, AZP 93-38/44

Zrębice, Jaskinia Komarowa, 
st. 5, gm. Olsztyn, woj. śląskie, 
AZP 88-50/41

patrz: neolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Babia, st. 6, gm. Rzgów,  
woj. wielkopolskie

Bachórz, st. 16, gm. Dynów, 
woj. podkarpackie, AZP 107-
79/16

Beznazwa, st. 1/8,  
gm. Władysławów,  
woj. wielkopolskie

Beznazwa, st. 9,  
gm. Władysławów,  
woj. wielkopolskie

Bielice, st. 3, gm. loco,  
woj. łódzkie, AZP 56-48/5
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patrz: późne średniowiecze

•	 Stare Miasto w Bielsku
Badania przeprowadzone przez mgr. Wiesława Kusia i mgr. Bogusława 

Chorążego. Finansowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” w Biel-
sku-Białej. Drugi i ostatni sezon badań. 

Badania wykopaliskowe przeprowadzono w obrębie ul. Piwowarskiej, 
w miejscu lokalizacji domniemanej tzw. górnej bramy miejskiej w kwietniu - 
maju 2000 r.

Prace stanowiły kontynuację badań rozpoczętych grudniu - styczniu 
1998/1999 r., w trakcie których fragmentarycznie odsłonięto relikty architekto-
niczne, wstępnie interpretowane jako zespół górnej bramy miejskiej.

Celem tegorocznych badań było odsłonięcie pozostałych reliktów architek-
tonicznych, ustalenie ich rozplanowania oraz określenia ich funkcji. Przebada-
no powierzchnię 85 m2, odsłaniając fragmenty kilku obiektów architektonicz-
nych oraz rejestrując przyległy układ stratygraficzny.

Odkryte relikty architektoniczne tworzą kamienne mury fundamentowe 
wzniesione z łamanego kamienia wapiennego w układzie warstwowym. Należą 
one do czterech obiektów powstałych w różnych okresach chronologicznych.

Najstarszy z nich to obiekt zbudowany z wielkowymiarowych złomów wa-
pienia na zaprawie wapiennej o szerokości 2 m (jeden z murów ma uszkodzone 
wewnętrzne lico). Dłuższy bok odsłoniętego obiektu przebiegał wzdłuż osi ul. 
Piwowarskiej (z niewielkim odchyleniem w kierunku północnym) i miał długość 
7,40 m. Drugi bok przebiegał prostopadle do osi ulicy, tworząc w rejonie ele-
wacji kamienicy nr 3 rodzaj komory o wymiarach 6 x 3,50 m, stanowiącej relikt 
zapadni szyi bramnej. Całość odsłoniętego obiektu należy wiązać z obiektem 
bramy miejskiej, najprawdopodobniej z właściwą wieżą bramną lub jej przed-
bramiem. Materiał ceramiczny zachowany we wkopie fundamentowym murów 
wskazuje na średniowieczną metrykę obiektu. Z przeprowadzonych obserwacji 
architektonicznych wynika, iż dalsza kontynuacja tego obiektu w kierunku po-
łudniowym przebiega pod współczesną kamienicą nr 3 i ma prawdopodobnie 
układ symetryczny o łącznej szerokości 11 m.

Drugi odsłonięty fragmentarycznie obiekt architektoniczny był zbudowany 
na planie czworokąta o wymiarach 6 x 7 m, dostawiony do północno-zachod-
niego narożnika obiektu bramnego. Znaczna grubość budujących go kamien-
nych murów warstwowych: 160, 120 i 80 cm oraz jego lokalizacja flankująca 
hipotetyczny wjazd do szyi bramnej sugerują jego funkcje obronne związane 
z zespołem bramy miejskiej. Przesłanki stratygraficzne wskazują na jego nowo-
żytną metrykę, najprawdopodobniej XVI- lub XVII-wieczną.

Trzecim odsłoniętym elementem architektonicznym jest fragment naroż-
nika o szerokości muru 1,-l,10 m, dostawionego od wschodu do krańca obiektu 
bramnego. Stanowi on najprawdopodobniej relikt nowożytnego budynku do-
stawionego do północno-wschodniej partii obiektu bramnego. 

Czwarty, jak się wydaje, najmłodszy element stanowi 60 cm mur kamienny do-
stawiony do północno-wschodniego narożnika poprzedniej budowli. Jego przebieg 
i charakter wskazuje na związek z kamienicą przy północnej pierzei ul. Piwowar-
skiej (dawny browar miejski?), której południowa elewacja, jak jest to widoczne na 
planie katastralnym z 1836 r., była przesunięta w głąb ulicy (najprawdopodobniej 
do jej budowy wykorzystano część opisanej powyżej budowli czworokątnej).

Obserwacje stratygraficzne w otwartych wykopach wydają się wskazywać, 
że w rejonie odkrytych reliktów architektonicznych jest zlokalizowana fosa 
miejska. Element interpretowany wstępnie jako właściwa wieża bramna byłby 

Bielsko-Biała - ul. Piwowarska 1  
i Rejon Starego Miasta, st. 32, 
gm. loco, woj. śląskie,  
AZP 107-48

BIELSKO-BIAŁA,  
ul. Piwowarska , st. 32 gm. loco, 
woj. śląskie, AZP 107-48/17
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wysunięty nieco w fosę, co wydaje się tłumaczyć znaczną głębokość posado-
wienia fundamentów muru zachodniego tego obiektu (na głębokości 2,50 m 
nie osiągnięto stopy). Czworokątny budynek dostawiony do narożnika wieży 
bramnej znajdowałby się w całości w obrębie fosy.

Materiał zabytkowy złożono w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej, do-
kumentację badawczą przekazano Śląskiemu WKZ w Katowicach (Delegatura 
w Bielsku-Białej). 

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 349-360.

Badania zakończono.

•	 piwnica z okresu nowożytnego (XIX-XX w.)
Nadzór archeologiczny, przeprowadzony od 29 sierpnia do 5 września 

przez Grzegorza Osipowicza (autor sprawozdania). Finansowany przez inwe-
stora prywatnego.

Wykop wytyczony pod planowany budynek przebiegał po linii rozebranego 
wcześniej budynku handlowo-usługowego i wynosił około 49 m, przy szero-
kości 0,50-l,50 m. W celu ułatwienia dokumentacji prac wykop podzielono na 
odcinki. Pierwotnie, zgodnie z założeniami inwestycji, prace prowadzono do 
głębokości l,10 m. Ze względu na niemożność usadowienia ławy fundamento-
wej planowanego budynku na tym poziomie (gruzowisko) eksplorację wykopu 
prowadzono do poziomu „gruntu stałego”, tj. do głębokości l,70-l,80 m od po-
ziomu ulicy. Prace ziemne doprowadziły do odkrycia reliktów piwnicy budyn-
ku o charakterze mieszkalnym zburzonego prawdopodobnie w czasie II wojny 
światowej (po 1943 r.), co dokumentuje odnaleziona moneta. Odsłonięto:

– fragmenty elewacji frontowej oraz elewacji bocznych budynku wraz z po-
zostałościami okienek piwnicznych, 

– zespół ścianek działowych wraz z otworami drzwiowymi, 
– ceglane schody kręcone łączące poziom piwnicy z wyższymi poziomami,
– posadzkę ceglaną (zarejestrowaną na całości terenu objętego badaniami).
Materiały i dokumentacja z badań znajdują się u WKZ w Olsztynie.
Prace terenowe zakończono.

patrz: neolit

patrz: późne średniowiecze

•	 obóz zagłady (1941-1944 r.)
Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone od 21 lipca do 

30 września pod kierunkiem Ł. Pawlickiej-Nowak (Muzeum Okręgowe w Ko-
ninie). Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Koninie, Radę Ochrony Walk 
i Pamięci Narodu Polskiego.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 osada z okresu nowożytności
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone  od 30 października 

pod kierunkiem M. Polcyna (Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu). Finansowane przez Polski Koncern Naftowy.

BISKUPIEC RESZ, st. 1, 
wykop 8, gm. loco,  
woj. warmińsko-mazurskie, 
AZP 22-66/31

Bocień, st. 5, gm. Chełmża, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 35-45/168

Bydgoszcz, st. 509, ul. Pod 
Blankami 31, gm. loco,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 37-38/210

CHEŁMNO, obóz, gm. Dąbie, 
woj. wielkopolskie

Chrząstów Folwarczny, st. 1, 
gm. Rzęczew, woj. łódzkie

CICHMIANA, st. 5,  
gm. Dąbie, woj. wielkopolskie, 
AZP 59-45/82

E
P

O
K

A
 Ż

E
LA

Z
A



261

patrz: późne średniowiecze

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 15 sierpnia do 30 września 
pod kierunkiem Mirosława Andrałojcia. Finansowane przez Muzeum Ziemi 
Czarnkowskiej. 

Badania przeprowadzono w rejonie placu Wolności. Wyznaczono wykop 
badawczy o powierzchni 80 m². Na głębokości 2,14 m zarejestrowano warstwę 
mierzwy. Materiał masowy pozyskany z badań to głównie fragmenty ceramiki 
datowane na XVIII i XVII w. Poniżej zarejestrowano 2 poziomy brukowania 
placu w postaci luźno ułożonych kamieni z kawałkami drewna. Z najniższego 
poziomu pochodziły dwie srebrne monety, półgrosz i denar z czasów dynastii 
Jagiellonów. W obrębie założonego wykopu pozyskano również kości zwierzęce 
(1097 fragmentów), prawdopodobnie pozostałość tzw. jatki lub straganu rogo-
wiarskiego. Badania miały na celu uchwycenie sytuacji osadniczej dokumentu-
jącej początki osady targowej w Czarnkowie. 

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: wczesne średniowiecze 

patrz późne średniowiecze

•	 ślady osadnictwa XV-XVIII w.
relikty architektury z XIX-początek XX w Ratownicze, wyprzedzające •	
badania archeologiczne, przeprowadzone od 10 marca do 10 czerwca, 
przez mgr Leszka Godziebę (autor sprawozdania) . Finansowane przez 
osoby prywatne. Przebadano powierzchnię 300 m².

Badaniami objęto działkę budowlaną (nr geod. 431/4) przeznaczoną pod 
zabudowę domu mieszkalnego, położoną przy ul. Wojska Polskiego 3. Obszar 
ten stanowi skraj zabudowy miasta lokacyjnego, ulokowany około 100 m na 
północ od Jeziora Ełckiego i 100 m na wschód od rzeki Ełk. Wykop badawczy 
miał obszar około 300 m2 i pokrywał się z rozebraną w latach 70. XX w. ka-
mienicą pochodzącą z przełomu XIX i XX w. Podczas eksploracji natrafiono 
na resztki fundamentów kamienicy oraz budynku gospodarczego dobudowa-
nego do tej ostatniej do elewacji południowej, prawdopodobnie z tego same-
go okresu. Odsłonięte fundamenty zostały wykonane z cegły pełnej, palonej 
łączonej na zaprawę wapienną, posadowione na ławach kamiennych, których 
spąg sięgał warstwy jasnożółtego piasku (calec). Głębokość zachowanych 
fundamentów wynosiła około 2,50 m. Podpiwniczenie wystąpiło pod częścią 
budynku (partie zachodnia i środkowa). Stropy i duża część ścian piwnic, 

Ciechanów, ul. Pułtuska,  
gm. loco, woj. mazowieckie, 
AZP 43-62

Ciosny Folwark, st. 2, 
gm. Zgierz, woj. łódzkie, 
AZP 63-51

Ciosny Folwark, st. 3, gm. Zgierz, 
woj. łódzkie, AZP 63-51

CZARNKÓW, st. 5,  
gm. Czarnków,  
woj. wielkopolskie, 42-24/6

Daniszew, st. 19, gm. 
Kościelec, woj. wielkopolskie, 
AZP 58-43/78

Dąbrowa Górnicza-Łosień, 
st. 2, m. loco, woj. śląskie,  
AZP 96-50/1

Działdowo, st. III (wykopy 1-4), 
gm. loco, woj. warmińsko-
mazurskie

EŁK, st. 24, wykop II, gm. loco,  
woj. warmińsko-mazurskie, 
AZP 23-79/44
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w wyniku plantowania terenu, uległy zawaleniu i przemieszaniu z materiałem  
nasypowym.

W warstwach sperturbowanych (gruz ceglany przemieszany z szarym i ja-
snożółtym piaskiem, kamieniami, spalenizną i fragmentami przegniłego drew-
na) odkryto fragmenty naczyń glinianych (XV-XVIII w.) i 2 szkliwione kafle 
piecowe zdobione motywami roślinnymi. Efektem badań było odkrycie śladów 
osadnictwa, począwszy od późnego średniowiecza (XV w.) do współczesności 
oraz określenie zewnętrznych granic kamienicy wraz z układem pomieszczeń 
w piwnicy. 

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się WUOZ w Ełku.
Badania zakończono.

•	 relikty architektury z XX w.
Ratownicze badana archeologiczne, przeprowadzone od 13 do 15 czerw-

ca przez mgr Anettę Ejdulis (autorka sprawozdania). Finansowane przez osobę 
prywatną. Przebadano powierzchnię 61,50 m².

Badana działka 400/30 położona przy ul. E. Orzeszkowej w strefie ochro-
ny konserwatorskiej. Powierzchnię działki (19 x 19 m) oczyszczono. Udało się 
w przybliżeniu wyznaczyć przebieg ścian działowych i zarys fundamentów. Na-
stępnie otworzono 5 wykopów. Większość działki pokrywało lastryko. Odsło-
nięte fundamenty zbudowano z kamienia na zaprawie cementowo-piaskowej. 
Ich grubość wynosiła 50-60 cm. Stopy fundamentów znajdowały się w calcu 
(glina lub ił szary). Partie naziemne zachowały się niekompletnie. Były to ro-
zebrane do poziomu chodnika murki z czerwonej cegły mechanicznie robio-
nej, w tym z dziurawki. Widoczna była również terakota koloru bordo i kakao. 
Fundamenty od strony wschodniej (mniej więcej na środku swojej długości) 
zostały naruszone przez korzenie drzewa (lipa). Głębokość fundamentów od 
powierzchni wykopów była różna i wahała się od 1 m do 1,65 m. Piwnice były 
zawalone materiałem z destrukcji naziemnych partii budynku, tj. gruz cegla-
ny, fragmenty terakoty i glazury. Piwnice były wysoko sytuowane. W części 
zachodniej działki zaobserwowano pod lastryko warstwę ułożonej trelinki na 
nawiezionym piasku.

Materiału archeologicznego nie pozyskano. 
Dokumentacja z badań znajduje się w WUOZ w Ełku.
Badania nie będą kontynuowane.

•	 relikty architektury z XX w.
Ratownicze badana archeologiczne, przeprowadzone od 11 do 13 września 

przez mgr Anettę Ejdulis (autorka sprawozdania). Finansowane przez osobę 
prywatną. Przebadano powierzchnię 26,20 m².

Badana działka 548/1 1 położona przy ul. T. Kościuszki w strefie ochro-
ny konserwatorskiej. Powierzchnię działki (12,70 x 9 m) oczyszczono. Udało 
się w przybliżeniu wyznaczyć przebieg ścian działowych i zarys fundamentów. 
Następnie otworzono 3 wykopy. Partie nadziemne budynku nie zachowały się. 
Były zniwelowane do poziomu ulicy. Powierzchnię działki NE pokrywała tera-
kota. Ścianki działowe były zbudowane z cegły mechanicznie robionej, opierały 
się na dużych kamieniach, na głębokości około l m od powierzchni wykopu, 
osadzone w glinie lub piasku (calec). W części północno-zachodniej, w wykopie 
A natrafiono na rurę wodociągu (kamionka o średnicy 15 cm). 

Materiału archeologicznego nie pozyskano.
Dokumentacja z badań znajduje się w WUOZ w Ełku.
Badania nie będą kontynuowane.

EŁK, st. 24, wykop IV, gm. loco, 
woj. warmińsko-mazurskie, 
AZP 23-79/44

EŁK, st. XXIV, wykop VIII, 
gm. loco, woj. warmińsko-
mazurskie, AZP 23-79/44
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•	 relikty architektury z XX w.
Ratownicze badana archeologiczne, przeprowadzone od 14 do 16 września 

przez mgr Anettę Ejdulis (autorka sprawozdania). Finansowane przez osobę 
prywatną. Przebadano powierzchnię 27 m².

Badana działka 548/12 położona przy ul. T. Kościuszki w strefie ochrony 
konserwatorskiej. Powierzchnię działki (9 x 12,70 m) oczyszczono. Udało się 
w przybliżeniu wyznaczyć przebieg ścian działowych i zarys fundamentów. 
Następnie otworzono 3 wykopy sondażowe. Większą część działki pokrywał 
beton. W części wschodniej natrafiono na zasypaną piwnicę. Sięgała ona do 
1,80 m głębokości od powierzchni wykopu. Ścianki działowe budynku były 
zbudowane z cegły, opierały się na głębokości l m od powierzchni wykopu 
na kamieniach osadzonych w glinie (calec). Materiału archeologicznego nie  
pozyskano.

Dokumentacja z badań znajduje się w WUOZ w Ełku.
Badania nie będą kontynuowane.

•	 relikty architektury z XX w.
Ratownicze badana archeologiczne, przeprowadzone od 20 do 22 września 

przez mgr Anettę Ejdulis (autorka sprawozdania). Finansowane przez osobę 
prywatną. Przebadano powierzchnię 32,75 m².

Badana działka 1351/19 położona przy ul. T. Kościuszki w strefie ochro-
ny konserwatorskiej. Kwerenda ujawniła, że na terenie pod inwestycję (9,57 x 
13,50 m) znajdują się piwnice. Założono 3 wykopy sondażowe. Zlokalizowano 
piwnicę w części północnej badanego terenu. Była ona zasypana gruzem cegla-
nym i śmieciami do 2,60 m głębokości od powierzchni wykopu. Na pozostałej 
części terenu pod inwestycję nie natrafiono na jakiekolwiek pozostałości archi-
tektury. 

Materiału archeologicznego nie pozyskano.
Dokumentacja z badań znajduje się w WUOZ w Ełku.
Badania nie będą kontynuowane.

•	 nawarstwienia przełomu XIX/XX - XX w.
Nadzór archeologiczny, przeprowadzony od 4 do 11 listopada przez mgr 

Anettę Ejdulis (Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie). Finansowane przez 
osobę prywatną. Przebadano powierzchnię 60 m².

Teren objęty badaniami położony przy wschodnim brzegu Jeziora Ełckie-
go, nad zmeliorowanym i niewidocznym współcześnie na powierzchni ciekiem, 
tuż za strefą historycznej Bramy Garncarskiej, wyznaczającej północny kraniec 
miasta lokacyjnego.

Badania były związane z budową wzmocnień projektowanych schodów 
wejściowych do delegatury banku PKO BP SA.

Układ stratygraficzny obserwowano w obrębie 5 studzienek o średnicy l,50 
m. Stwierdzono jedynie warstwy o charakterze zasypiskowo-niwelacyjnym 
z okresu przełom XIX i XX--XX w. oraz lata 80. XX w. Odkryto 3 żelazne zabyt-
ki: krój płużny, podkowę i wałek sieczkarni. Ponadto w studzience l pod war-
stwami niwelacyjnymi o miąższości do 3,90 m odsłonięto warstwę torfu (jałową 
kulturowo) o miąższości do 1,55 m, zalegającą w dolinie dawnego cieku.

Materiał i dokumentacja z badań znajduje się w WUOZ w Ełku.
Badania zakończono.

patrz: późne średniowiecze

EŁK, st. XXIV, wykop IX, 
gm. loco, woj. warmińsko-
mazurskie, AZP 23-79/44

EŁK, st. XXIV, wykop XI, 
gm.  loco, woj. warmińsko-
mazurskie, AZP 23-79/44

EŁK, st. XXIV, wykop XIII, 
gm. loco, woj. warmińsko-
mazurskie, AZP 23-79/44

Ewinów, st. 2, gm. Przekona, 
woj. wielkopolskie, AZP 62-
45/2
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patrz: późne średniowiecze

patrz późne średniowiecze

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 miasto - okres nowożytny
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 15 września do 5 

października przez mgr. Wacława Pogorzelskiego (autor sprawozdania, Muzeum 
w Głogowie). Finansowane przez McDonald’s Polska. sp. z o. o.

Prace ziemne były prowadzone we wschodniej części placu przy alei Wolno-
ści i obejmowały wykopy wąskoprzestrzenne pod fundamenty budynku, instalację 
sanitarną, wodną oraz deszczową. Nie obejmowały wnętrza powierzchni budynku, 
gdyż według projektu wysokością miał on nawiązywać do już wybudowanej stacji 
paliw Statoil i teren był nadsypywany. Szerokość wykopów wynosiła1,50-2 m, a głę-
bokość 0,80-2 m. 

W trakcie badań wyeksplorowano 125 fragmentów naczyń, które chronolo-
gicznie wiążą się z okresem późnego średniowiecza, renesansem oraz współcze-
snym. Obserwacje poczynione w trakcie badań pozwoliły wnioskować, że badane 
warstwy są przemieszane i do głębokości 2 m nie odsłonięto fragmentów twierdzy 
zlokalizowanej w miejscu prowadzenia prac ziemnych. Odkryte płaty rumoszu po-
lepy konstrukcyjnej nie upoważniają do twierdzenia, że mamy do czynienia z frag-
mentami pozostałości po zabudowie szachulcowej, gdyż nie stwierdzono obecności 
warstwy użytkowej budynku. Odkryto tylko jeden fragment fundamentu i ściany 
obiektu wzniesionego w początkach XX w.

Dokumentacja oraz zabytki złożone zostały w Muzeum Archeologiczno- 
Historycznym w Głogowie.

•	 miasto okres nowożytny, twierdza
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 13 mar-

ca do 13 kwietnia przez mgr. Wacława Pogorzelskiego (autor sprawozdania, 
Muzeum w Głogowie). Finansowane przez Przedsiębiorstwo Robót i Usług Bu-
dowlanych „Budoprojekt” SA w Głogowie.

Wznoszone obiekty stacji oraz towarzysząca im infrastruktura obszarowo 
pokrywała się z istniejącym parkingiem, a badania ograniczyły się do wyko-
pu, który wykonano do umiejscowienia zbiorników na paliwo, zdjęciu warstwy 
o miąższości 0,30-0,40 m z obszaru wznoszenia obiektów murowanych oraz 
wkopów wąskoprzestrzennych pod kable, instalację sanitarną i wodną (szero-
kość do 1,50 m, głębokość 0,80-2- m) oraz wykop pod ciepłociąg (szerokość 3 
m, głębokość 1,50 m).

Przeprowadzone badania archeologiczne pozwalają wnioskować, że ob-
szar, na którym była budowana stacja paliw, w przeszłości był znacznie prze-
obrażony. Układ warstw w uległ przemieszaniu w trakcie rozbudowy Twierdzy 
Głogowskiej, wznoszeniu budynków mieszkalnych w okresie przed 1945 r. oraz 
budowy parkingu w okresie powojennym. Wyeksplorowane fragmenty naczyń, 
które chronologicznie wiążą się z okresem pradziejowym (1 fragment), późne-
go średniowiecza, renesansu i baroku, obecne są w jednej warstwie.

Interesującym odkryciem był obiekt nr 1, z którego wypełniska wyeksplo-
rowano fragmenty z wielu naczyń oraz dobrze wyszlamowaną glinę. Na wielu 

Ewinów, st. 5, gm. Przekona, 
woj. wielkopolskie, AZP 62-
45/5

GDAŃSK, ul Służebna, st. 
106, gm. loco, woj. Pomorskie, 
AZP 12-44/223

Giebułtów, st. 8, gm. Książ 
Wielki, woj. małopolski,  
AZP 95-59

GŁOGÓW, aleja Wolności, 
gm. loco, woj. dolnośląskie

GŁOGÓW, aleja Wolności, 
gm. loco, woj. dolnośląskie
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częściach den zaobserwowano częściowe uszkodzenia przy odcinaniu ich od 
koła, pokrywki oraz miejsca łączenia uch z brzuścem nosiły cechy niestaran-
nego wykończenia. Były to pozostałości po nieudanym wypale spowodowanym 
złym doborem surowca.

W trakcie badań architektonicznych w obrębie wykopu szerokopłaszczy-
znowego oraz wąskoprzestrzennych odsłonięto stropowe części murów kamie-
nic wybudowanych po 1905 r. z cegieł maszynowych. Fragmenty wiążące się 
z twierdzą odnosiły się do dwóch faz budowy umocnień zlokalizowanych w po-
bliżu Bramy Brzostowskiej.

Dokumentację oraz zabytki z badań złożono w Muzeum Archeologiczno-
Historycznym w Głogowie.

patrz: późne średniowiecze

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 nawarstwienia kulturowe z XVIII-XX w.
relikty domu z XX w.•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, prowadzone przez Muzeum Kul-
tury Ludowej w Węgorzewie. Przebadano powierzchnię 166,50 m².

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: późne średniowiecze

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 ślad nowożytnego domu z XX w.
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 7 do 12sierpnia 

przez mgr. Pawła Jarosza (autor sprawozdania, Instytut Archeologii Etnologii 
PAN w Krakowie). Finansowane przez Podkarpackiego WKZ. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 0,57 ara.

Weryfikacja wykopaliskowa odkrytego w 1995 r. stanowiska wykazała, że 
w miejscu domniemanego kurhanu natknięto się na pozostałości, w formie ne-
gatywów, fundamentów drewnianego domu z XX w. 

W trakcie badań odkryto negatywy 4 drewnianych legarów ułożonych na 
ziemi w odległości 2,50 m od siebie oraz 4 słupów. W wykopie nie znaleziono 
żadnego materiału zabytkowego, a jedynie cegły i fragmenty dachówek.

Materiał i dokumentacja z badań znajduje się w archiwum Podkarpackiego 
WKZ.

Badania nie będą kontynuowane

Głogów, Stare Miasto, ul. Słodowa, 
Szewska, Kotlarska, gm. loco, 
woj. dolnośląskie

Głogów, st. 28, gm. loco,  
woj. dolnośląskie, AZP 68-19/37

GOŁDAP, ul. Armii Krajowej 
2, gm. loco, woj. warmińsko-
mazurskie

Gostynin, st. 15, gm. loco,  
woj. mazowieckie, AZP 52-51/9

Gozdów st. 1, gm. Werbkowice, 
woj. lubelskie, AZP 87-93/1

GRÓDEK, st. 1 B,  
gm. Hrubieszów, woj. lubelskie, 
AZP 87-95/31

Grudziądz-Owczarki,  
st. 17, gm. Grudziądz,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 29-45/10

GRZEGORZÓWKA, st. 9, 
gm. Hyżne, woj. podkarpackie, 
AZP 105-78/50
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patrz młodszy okres przedrzymski- okres wpływów rzymskich

patrz młodszy okres przedrzymski- okres wpływów rzymskich

patrz: neolit

patrz: neolit

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich

patrz: neolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: neolit

•	 dwór (XVI-XVII w.)
Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone od 21 lipca do 

30 sierpnia, pod kierunkiem Ł. Pawlickiej-Nowak (Fundacja „Polska Sztuka 
Użytkowa”). Finansowane przez GKZ.

patrz: późne średniowiecze

patrz: późne średniowiecze

•	 kościół farny
Badaniami kierował mgr Eugeniusz Wilgocki (autor sprawozdania, Pracow-

nia Archeologiczna Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie) przy udziale mgr. 
Romana Kamińskiego, mgr. Sławomira Słowińskiego oraz mgr. inż. arch. Hen-
ryka Kustosza. Finansowane przez Lubuskiego WKZ w Zielonej Górze. Trzeci 
sezon badań.

Tegoroczne badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone 
w wykopach nr 13, 13a i 15 zlokalizowanych w obrębie nawy i prezbiterium (po 
stronie południowej kościoła) oraz w wykopie nr 14 usytuowanym na zewnątrz 
kościoła, po jego południowo-wschodniej stronie.

Harmęże, st. 1, gm. Oświęcim, 
woj. małopolskie, AZP 103-49/6

Horodło, st. 25, gm. Horodło, 
woj. lubelskie, AZP 85-95/117

Hrubieszów, st. 24, gm. miejska 
Hrubieszów, woj. lubelskie, 
AZP 86-94/212

Iłża - Chwałowski Trakt,  
st. 21, pow. Radom,  
woj. mazowieckie, AZP 79-69

Inowrocław, st.100/101, 
gm. loco, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 45-40/16,17

Janków, st. 9 – 11, gm. Piątek, 
woj. łódzkie, AZP 59-52

Kamionki Duże, st. 2,  
gm. Łysomice, woj. kujawsko-
pomorski, AZP 37-45/27

Kąty, st. 6/7, gm. Słupca,  
woj. wielkopolskie

Kąty Wrocławskie, nr rej. zab.  
7/Arch/200, gm. loco,  
woj. dolnośląskie

KISZEWY, st. 38,  
gm. Tuliszków, woj. wielkopolskie, 
AZP 59-41/38

Kołobrzeg - Stare Miasto, 
gm. loco, woj. pomorskie,  
AZP 15 - 15/

Korzkiew, st. 1, gm. Zielonki, 
woj. małopolskie, AZP 100-56

KOSTRZYN N/ODRĄ - 
Stare Miasto, Kościół NMP, st. 
l, woj. lubuskie, AZP 48-06/l
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W wykopie nr 13 odsłonięto pomieszczenie będące zapewne kotłownią ko-
ścielną. W zamurowaniu fragmentu ściany północnej kotłowni zlokalizowano 
zachodnie ościeże pierwotnego wejścia do kaplicy podołtarzowej. W zasypisku 
gruzowym kotłowni znaleziono różne nowożytne przedmioty, śmieci oraz amu-
nicję, a także szczątki żołnierzy niemieckich z okresu II wojny światowej (prze-
kazane do pochówku fundacji „PAMIĘĆ”), co poświadcza m.in. tzw. nieśmier-
telnik.

W wykopie nr 13a odsłonięto relikty okrągłego filara międzynawowego po-
chodzącego z fazy gotyckiej kościoła oraz fragment stopy fundamentowej ka-
miennych kolumn dźwigających empory z okresu przebudowy w 1815 r., a także 
fragment stopy związanej z kościołem barokowym (z południowej empory?).

W wykopie nr 15 odsłonięto: 2 kamienne stopy fundamentowe filarów mię-
dzynawowych z fazy gotyckiej, 3 stopy fundamentowe filarów międzynawowych 
związane z kościołem barokowym z 1787 r., 5 ceglanych stóp fundamentowych 
kolumn dźwigających empory po stronie południowej kościoła z okresu przebu-
dowy wnętrz w 1815 r. Ponadto zlokalizowano południową ścianę krypty grobo-
wej, która była usytuowana generalnie poza granicą wykopu.

W wykopie nr 14 zlokalizowanym wzdłuż wielobocznie zamkniętej partii 
chóru odsłonięto: wschodnią ścianę fundamentu kościoła złożoną z partii ka-
miennej oraz ceglanej z wątkiem polskim, fragment przypory wykonanej w wąt-
ku polskim z zachowanym spoinowaniem, nierozpoznany do końca element 
konstrukcyjny współczesny przyporze, kamienne fundamenty przybudówek do 
prezbiterium kościoła, lico dolnej partii cokołu kościoła barokowego oraz dolną 
partię zewnętrznego komina kotłowni.

Zrealizowane badania znacznie poszerzyły wiedzę o historii (fazach budowy) 
kościoła, lokalizacji, planie, układzie przestrzennym i strukturze architektonicz-
no-budowlanej kostrzyńskiego kościoła farnego. Część problemów nadal jednak 
nie została jeszcze wyjaśniona.

Badania będą kontynuowane.

patrz: późne średniowiecze

patrz: późne średniowiecze

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 osadnictwo: kultura łużycka, kultura przeworska, wczesne średniowie-
cze, późne średniowiecze, okres nowożytny

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 18 maja do 30 
sierpnia 2000 r. pod kierownictwem dr. hab. L. Czerniaka (Instytut Archeologii 

Koszalin – Stare Miasto, 
Kwartał Staromiejski,  
ul. l Maja- B. Krzywoustego, 
woj. zachodniopomorskie, 
AZP 15-21

KOWALEWEK, st. 5,  
gm. Rzgów, woj. wielkopolskie, 
AZP 58-39/120

Kowalewice, st. 6-7,  
gm. Parzęczew, woj. łódzkie

Kowalewice, st. 1–2,  
gm. Parzęczew, woj. łódzkie, 
AZP: 63-50

Kozanki Podleśne, st. 7,  
gm. Świnice Warckie,  
woj. łódzkie, AZP 60-46/27

KOZANKI PODLEŚNE,  
st. 8, gm. Świnice Warckie, 
woj. łódzkie, AZP 60-46/2
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i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, Zespół ds. Ratownictwa Archeologiczne-
go) prowadzili: mgr L. Guśniowska i mgr J. Pyzel. Finansowane przez Agencję 
Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Pierwszy i ostatni sezon badań.

Stanowisko położone na kulminacji i łagodnych stokach doliny niewielkie-
go cieku. Zlokalizowane na glebach bielicowych na podłożu margla lub piasku.

Stanowisko zostało odkryte w wyniku penetracji powierzchniowych i ba-
dań sondażowych prowadzonych na trasie planowanej budowy autostrady A2 
w kwietniu 1999 r. przez Centrum Badań Archeologicznych Fundacji Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odkryto ówcześnie, bliżej nieokre-
ślone ślady osadnictwa kultury przeworskiej, wczesnego średniowiecza, póź-
nego średniowiecza i materiały nowożytne, których zasięg określono na 380 
arów. Informacje te stały się podstawą zakwalifikowania 150 arów powierzchni 
stanowiska znajdującej się w pasie kolizji z autostradą do wyprzedzających ba-
dań wykopaliskowych.

Badaniami objęto obszar 141,50 ara. Po zdjęciu humusu za pomocą spy-
chacza oczyszczono całą powierzchnię stanowiska. Pod humusem występowa-
ła skała macierzysta: margiel lub piasek. W obrębie zbadanej powierzchni zare-
jestrowano 560 obiektów archeologicznych (w tym 388 jam gospodarczych, 17 
studni, 140 dołki posłupowe, 15 pochówków zwierzęcych), 44 970 fragmentów 
ceramiki i 27 krzemieni, 198 grudek polepy, 411 zabytków wydzielonych (w tym 
drewniane elementy studni, liczne kafle).

Wspomniane obiekty i materiały można rozdzielić na 5 odrębnych faz 
osadniczych:

1. kultura łużycka – 23 fragmenty ceramiki poza obiektami, liczne krze-
mienie,

2. kultura przeworska – 52 fragmenty ceramiki poza obiektami,
3. wczesne średniowiecze – 2 jamy, 152 fragmenty ceramiki,
4. późne średniowiecze – studnia, 10 jam, 2 dołki posłupowe, 1705 frag-

mentów ceramiki,
5. nowożytność – 16 studni, 109 jam, 9 pochówków zwierzęcych, 16 doł-

ków posłupowych, 40 847 fragmentów ceramiki, kafle, zabytki wydzielone.
Szczególnie interesująca jest późnośredniowieczna i nowożytna część stano-

wiska, gdzie zarejestrowano najprawdopodobniej fragment zabudowy wiejskiej. 
Szczególnego podkreślenia wymaga wielkie nagromadzenie na stosunkowo nie-
wielkiej przestrzeni studni. Ich gęstość zdaje się wykluczać powiązania z domo-
stwami, a raczej z nieokreśloną produkcją. Wydaje się, że wspomniane studnie 
wiążą się z obiektami wapienniczymi zarejestrowanymi w pobliskim (w odległo-
ści kilkudziesięciu metrów) Pęgowie, stan. 2, służąc moczeniu wapieni.

Dokumentacja i materiały zabytkowe z badań są przechowywane w siedzi-
bie Zespołu ds. Ratownictwa Archeologicznego, Instytut Archeologii i Etnolo-
gii PAN, Oddział w Poznaniu.

Badania wykopaliskowe zakończono.

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: wczesne średniowiecze

Kraków-Stare Miasto, st. 1, 
gm. loco, woj. małopolskie, 
AZP 102-56/5

Kraków-Stare Miasto, mały 
dziedziniec, st. 1, gm. loco, 
woj. małopolskie, AZP 102-56/5

Kraków -Stare Miasto, 
Collegium Nowodworskie,  
st. 2, gm. loco, woj. małopolskie, 
AZP 102-56/6
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patrz: wczesne średniowiecze

•	 zabudowa miejska (nowożytność)
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od lutego do kwiet-

nia przez mgr. Radosława Myszkę (autor sprawozdania, Przedsiębiorstwo Re-
waloryzacji Zabytków SA). Finansowane przez Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji 
Zabytków SA. Przebadano powierzchnię 80 m².

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w wykopach budow-
lanych związanych z zakładaniem izolacji fundamentów budynku Collegium 
Witkowskiego. Obejmowały wykopy usytuowane przy zachodnim i środko-
wym odcinku ściany południowej (od strony ul. Gołębiej) oraz przy ścianach 
wschodniej i zachodniej.

W wykopach przy ścianie wschodniej, zachodniej i w części wykopów przy 
ścianie południowej występowały tylko nasypy z początku XX w., z czasów bu-
dowy Collegium Witkowskiego.

Starsze nawarstwienia zachowały się tylko przy środkowej części ściany po-
łudniowej budynku, na głębokości 170 cm. Zwierały dużo gliny i polepy, a także 
fragmenty spalonych desek i belek. Stanowiły pozostałość budynku drewnia-
nego, który można datować na XVI w., na podstawie znalezionych w tych war-
stwach zabytków ceramicznych.

W wykopie przy zachodniej ścianie budynku, od strony Plant odsłonięto 
relikty murów kamiennych o grubości 60-85 cm, które są pozostałością zachod-
niej części nieistniejącej kamienicy z okresu nowożytnego.

Dokumentacja i materiały zabytkowe z badań są przechowywane w Mu-
zeum Archeologicznym w Krakowie.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: późne średniowiecze

patrz: późne średniowiecze

patrz: późne średniowiecze

patrz: późne średniowiecze

patrz: późne średniowiecze

patrz: neolit

Kraków -Stare Miasto, Collegium 
Maius, st. 2, gm. loco,  
woj. małopolskie, AZP 102-56/6

KRAKÓW - Stare Miasto, 
Collegium Witkowskiego,  
st. 2, gm. loco, woj. małopolskie, 
AZP 102-56/6

Kraków - Stare Miasto, st. 2, 
działka przy ul. Św. Tomasza 
32, gm. loco, woj. małopolskie, 
AZP 102-56/6

Kraków- Kazimierz, st. 1,  
kamienica przy ul. Krakowskiej 
46, gm. Kraków-Śródmieście, 
woj. małopolskie, AZP 102-
56/10

Kraków - Kazimierz, st. 1, 
gm. Kraków-Śródmieście,  
woj. małopolskie, AZP 102-56/10

Krosno, st. 1, gm. loco, woj. 
podkarpackie, AZP 110-74/51

Krosno Odrzańskie, st. 11, 
gm. loco, woj. lubuskie,  
AZP 59-10/45

Krzemionki, st. 1, gm. Bodzechów,  
woj. świętokrzyskie,  
AZP 85-69/VII
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•	 rejon folwarku podmiejskiego (XIV?- XVIII w.)
miasto (XIX-XX w.)•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone od 11 do 31 lip-
ca przez Janusza Pietrzaka (autor sprawozdania) i Mariusza Rychtera (Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Muzeum Regional-
ne w Kutnie. Pierwszy sezon badań. 

Badania stanowiły kolejny etap wieloletnich prac badań nad średniowiecz-
nym i nowożytnym osadnictwem na terenie Kutna. W trakcie tegorocznych 
badań wykonano 5 wykopów archeologicznych o łącznej powierzchni 32 m2, 
założonych na posesjach przy ul. Mickiewicza 3 (wykopy I-II), 1-go Maja 7 (wy-
kopy III-IV), Narutowicza 20 (wykop V). 

W efekcie prac nie natrafiono na poszukiwane relikty dworu Kucieńskich. 
Jego obecność w badanym rejonie sugeruje jednak obecność „dworskiego” 
materiału zabytkowego, a szczególnie kafle piecowe pochodzące niewątpliwie 
z „pańskiego” pieca. Obserwację tę osłabia jednak całkowity brak nawarstwień 
powstałych w okresie hipotetycznej budowy dworu. Natrafiono natomiast na 
warstwy, które mogły powstać w trakcie jego użytkowania. Wydaje się też moż-
liwe że w wykopie II natrafiono na fosę dworu. Nie można jednak wykluczyć, iż 
mamy tu do czynienia ze starszym korytem Ochni.

W trakcie badań zweryfikowano też hipotezę, że reliktem dworu jest duży 
budynek usytuowany w badanym rejonie na planie miasta z 1826 r. Jak można 
sądzić, przedstawiono nań wielkie, sklepione piwnice zachowane do dziś w bry-
le budynku PSS „Społem”. Piwnice te, jak wskazują obserwacje dokonane w wy-
kopie I, zbudowano nie wcześniej niż w XVIII w. Były one związane zapewne 
z funkcjonującym tu wówczas (a i później) browarem. Nie da się wykluczyć, iż 
właśnie w związku z ich budową przestał istnieć znany z XVIII-wiecznych źró-
deł pisanych dwór właścicieli Kutna. Możliwe też jednak iż jego relikty w jakiejś 
mierze wykorzystano w trakcie budowy.

Sądzić też można, że w związku z ww. pracami budowlanymi zniwelowano 
teren na południe od wznoszonego budynku (rejon wykopu II). Po pewnym 
czasie wzniesiono murowane ogrodzenie, przy którym wybrukowano kamie-
niami narzutowymi wąski pas terenu. Jeszcze później mur rozebrano, zapewne 
w związku ze scaleniem (być może tylko o charakterze użytkowym, a nie wła-
snościowym) terenu i podjęciem decyzji o jego wybrukowaniu. Miało to miej-
sce chyba w początkach XIX w.

Z kolei w wykopach III-IV i V stwierdzono, iż w badanych  rejonach mia-
sta brak śladów osadniczego ich użytkowania przed początkiem XIX w. Można 
więc sądzić, iż nie sięgały tam zabudowania folwarku Rataje.

Wydobyty ruchomy materiał zabytkowy stanowiły głównie ułamki naczyń 
glinianych w liczbie ponad 1100 egzemplarzy. Obok nich wystąpiły też nielicz-
ne ułamki wyrobów szklanych, fragmenty kafli piecowych, przedmioty metalo-
we oraz destrukty kości zwierzęcych. Materiał ten w większości należy datować 
w szerokich granicach, począwszy od XIV aż po XX w. Trzeba jednak podkre-
ślić, iż duża jego część pochodzi z wyrobów dużej klasy. Dotyczy to zarówno ce-
ramiki, jak i ułamków szkła. Także wśród kafli piecowych uwagę zwracają uła-
mek kafla późno gotyckiego z przedstawieniem św. Jerzego zabijającego smoka, 
XVI-wieczne zwieńczenie pieca z dekoracją maswerkową, XVII-wieczne kafle 
kontynuacyjne.

Natrafiono też na pojedyncze ułamki ceramiki pradziejowej (kultura po-
morska?), które wystąpiły jako przymieszka w warstwach nowożytnych.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Regio-
nalne w Kutnie.

Wyniki z badań zostaną opublikowane w „Kutnowskim Biuletynie Muzeal-
nym”, nr I, 2002, s. 55-78.

Badania nie będą kontynuowane.

KUTNO, st. 58, gm. loco,  
woj. łódzkie, AZP 56-50/109
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patrz: późne średniowiecze

patrz: późne średniowiecze

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich

parz: późne średniowiecze

patrz: późne średniowiecze

•	 pozostałości XVII wiecznego ogrodu zoologicznego
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 28 lutego do 

7 marca przez mgr. Sławomira Kałagatę (autor sprawozdania, Pracownia Ar-
cheologiczno-Konserwatorska). Finansowane przez Urząd Gminy w Łagowie. 
Pierwszy sezon badań, przebadano powierzchnię 165 m².

Stanowisko odkryto podczas badań powierzchniowych, przeprowadzonych 
w 1972 r. przez mgr. A. Marcinkiana, pracownika merytorycznego działu arche-
ologicznego Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Na podstawie zebranego 
materiału określono jego chronologię na okres rzymski i późne średniowiecze.

Stanowisko położone w centrum Łagowa Lubuskiego, na północ od ul. 
Chrobrego, w dolinie między dwoma wzniesieniami, na zachód od kina „Świteź”. 
W trakcie badań nie natrafiono na pozostałości osadnictwa z okresu wpływów 
rzymskich i późnośredniowiecznego, na co wskazywałyby badania powierzch-
niowe. Pod współczesnym humusem (j.s. 1) odsłonięto XIX-, XX- wieczne war-
stwy zasypiskowe oraz pozostałości kanału (j.s. 4), związanego z ogrodem zoo-
logicznym, założonym na początku XVIII wieku, przez margrabiego Christiana 
Ludwika. Wejście na teren ogrodu znajdowało się w pobliżu obecnego kina. 
Kanał ten został zasypany najprawdopodobniej na przełomie XIX i XX w.

Materiały i dokumentacja z badań są tymczasowo przechowywane w PAK 
Żary.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: późne średniowiecze

patrz: późne średniowiecze

Lidzbark Warmiński, st. XX, 
wykop 14, gm. loco,  
woj. warmińsko-mazurskie

Lidzbark Welski, st. 1, 
gm. loco, woj. warmińsko-
mazurskie

Lisewo, st. 26, woj, kujawsko-
pomorskie, AZP 34-44/121

Lubawa, zamek biskupów, gm. 
loco, woj. warmińsko-mazurskie

Lubawa, gm. loco,  
woj. warmińsko-mazurskie

ŁAGÓW LUBUSKI, st. 3,  
gm. loco, woj. lubuskie,  
AZP 53-12/3

Łagów Lubuski, st. 11,  
gm. loco, woj. lubuskie,  
AZP 53-12/11

Mamień, st. 3, gm. Parzęczew, 
woj. łódzkie, AZP 62-50

Międzyrzecz, st. „TP S.A.”, 
(ul. Spokojna–Świerczewskiego, 
dz. 296/21), gm. loco,  
woj. lubuskie, AZP 51-15/-

Mogilno, st.1, gm. loco,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 47-37/117
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patrz: późne średniowiecze

patrz: późne średniowiecze

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: późne średniowiecze

patrz: neolit

•	 relikty architektury z XX w.
Ratownicze badana archeologiczne, przeprowadzone od 23 do 24 czerw-

ca przez mgr Anettę Ejdulis (autorka sprawozdania). Finansowane przez osobę 
prywatną. Przebadano powierzchnię około 10 m².

Badana działka nr 3094 położona około 400 m na południowy zachód od 
jeziora Olecko Wielkie przy ul. Kopernika.

Założono 2 wykopy badawcze. Jeden wzdłuż szczątkowo zachowanych fun-
damentów i ściany nadziemnej od strony zachodniej (budynek spłonął, a następ-
nie teren był oczyszczany za pomocą ciężkiego sprzętu, wywieziono wówczas 
część gruzu, a przy okazji zniszczono podpiwniczenia i ścianki działowe). Drugi 
na granicy inwestycji (patrz: plan wykopów). Okazało się, że nie było wcześniej-
szych faz zabudowy. Stopy fundamentu znajdowały się w calcu, którym okazała 
się gleba pochodzenia organicznego koloru czarnego. Odsłonięte fundamenty 
zbudowano z kamienia i cegieł ceramicznych. Ich grubość wynosiła około 75 
cm. Partie nadziemne zachowały się niekompletnie (tylko ściana zachodnia, 
która nie została rozebrana i wywieziona jako gruz ze względu na znajdujące 
się tu przyłącze elektryczne) zbudowane z cegły ceramicznej i wapienno-pia-
skowej na zaprawie wapiennej, spękane zawilgocone oraz kruszące się. Strop 
nad piwnicą (zachowany) ceglany. Podpiwniczenie występuje tylko pod częścią 
budynku. Tynk zewnętrzny rapowany wapienno-cementowy. Głębokość funda-
mentów od powierzchni wykopów (wraz z podpiwniczeniem) wynosiła około 
2,60 m. Piwnica była zawalona materiałem z destrukcji nadziemnych partii bu-
dynku, m.in. strop drewniany piętra, oraz znaleziono wannę, pralkę i telewizor. 
Teren działki pokrywała reszta gruzu oraz dachówka ze zniszczonego budynku 
– holenderka. Materiału archeologicznego nie pozyskano.

Dokumentacja z badań znajduje się w WUOZ w Ełku.
Badania nie będą kontynuowane.

•	 pozostałości budynku nowożytnego
Nadzór archeologiczny, przeprowadzony od listopada do września przez 

Dariusza Rozmusa (autor sprawozdania, Badania Archeologiczne – Dokumen-
tacja Zabytków). Finansowane przez Urząd Miejski w Olkuszu.

Wykopy pod kable telekomunikacji biegły zwykle po trasie starych prze-
kopów do gł. 70-80 cm. Jedynie studzienki były wkopywane głębiej. Podczas 
nadzoru nie uzyskano materiału archeologicznego.

Mrągowo, st. 1, wykop 5. gm. loco, 
woj. warmińsko-mazurskie

Nowe Miasteczko, st. 4, 
wykop. I, gm. loco,  
woj. lubuskie, AZP 67-16/117

Nowy Dwór, st. 7, gm. Peplin, 
woj. pomorskie, AZP 20-44/55

Nowy Śleszów, st. 4,  
gm. Żórawina, woj. dolnośląskie

Nysa, ul. Bielawska, gm. loco, 
woj. opolskie

Obierwia-Smolińska, st. 10, 
gm. Lelis, woj. mazowieckie, 
AZP 37-70/52

OLECKO, st. II, wykop 4, 
gm. loco, woj. warmińsko-
mazurskie, AZP 18-80/3

OLKUSZ, Rynek, gm. loco, 
woj. małopolskie
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Jedynym sukcesem jest stwierdzenie regulacji południowej pierzei rynku. 
W wykopie stwierdzono ślad ściany budynku licowanej ciosem z czerwonego 
piaskowca parczewskiego. Mały zakres penetracji uniemożliwił pełne prześle-
dzenie wyglądu ściany licowanej tym ciosem. Cenna jest tylko informacja, że 
pierwotnie pierzeja rynku była wysunięta o 230 cm na północ w stosunku do 
obecnej ściany budynku starostwa. Możliwe jednak że wysunięcie to dotyczy 
tylko piwnicy, pod budynkiem. W związku z zaobserwowaną sytuacją zabro-
niono niszczenia reliktów ściany.

W południowo-zachodnim narożniku rynku zaobserwowano fragment 
układu stratygraficznego warstw wyrównawczych z gierzyną (pozostałości po 
wytopie hutniczym ołowiu) oraz gruzem kamiennym.

patrz: późne średniowiecze

patrz: późne średniowiecze

patrz: późne średniowiecze

patrz neolit

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 dwór-pałac (XVII-XX w.)
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 5 do 10 paździer-

nika przez mgr. Janusza Pietrzaka (autor sprawozdania) i prof. Leszka Kajzera 
(Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Poddębicki 
Dom Kultury. 

Badania prowadzono przy okazji przygotowań prac remontowych. Były to 
pierwsze archeologiczne badania terenowe przy obiekcie. W ich trakcie wyko-
nano 3 małe wykopy sondażowe (łączna powierzchnia około 6 m2), z których 
2 ulokowano wewnątrz budynku. We wszystkich natrafiono jedynie na war-
stwy ziemne przemieszane w trakcie XIX- i XX-wiecznych przebudów. Mimo 
to w połączeniu z obserwacjami architektonicznymi poczynionymi w trakcie 
prac oraz danymi o dziejach budowlanych obiektu można w miarę pewnie sfor-
mułować kilka wniosków:

1. Potwierdzono dostawienie bryły kaplicy do korpusu dworu pałacu, a ob-
serwacje terenowe sugerują, iż fakt ten można łączyć z renesansowymi fazami 
rozbudowy dworu i wykluczają jej dobudowanie na XIX w.

2. Potwierdza się zasadność łączenia budowy dworu z Zygmuntem Gru-
dzińskim i jego żoną Barbarą z Karśnickich. Trudno natomiast wypowiadać się 
na temat możliwości wykorzystania przez nich starszej budowli murowanej, co 
jednak wydaje się wątpliwe. W trakcie prac budowlanych czy wkrótce po ich za-
kończeniu inicjatywę przejął ich syn Stefan. Jemu należy przypisać ostateczne 

Olkusz, ul. Mickiewicza,  
gm. loco, woj. małopolskie

Olsztyn, st. XXIII, wyk. 1, 
gm. loco, woj. warmińsko-
mazurskie, AZP 24-61

Oświęcim-Stare Miasto,  
st. 13, gm. loco, woj. małopolskie, 
AZP 103-49/9 

Pawłów, st. 3, gm. Zawichost, 
woj. świętokrzyskie, AZP 86-
73/319

Płąchawy, st. 25, gm. Płużnica,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 33-44/117

Płock-Grabówka, st. 62,  
woj. mazowieckie, AZP 50-54/15

PODDĘBICE, gm. loco,  
woj. łódzkie,

N
O

W
O

Ż
Y

T
N

O
Ś

Ć



274

ukształtowanie bryły późnorenesansowego dworu i nadanie budynkowi cha-
rakterystycznego wystroju (stiuki, loggia, kaplica, wieża?).

3. Proces kształtowania się bryły dworu pałacu w Poddębicach wyglądał 
prawdopodobnie następująco:

– wzniesienie w latach 1610-1617 korpusu obiektu,
– dostawienie do niego fasady południowej, z loggią, wieżą i kaplicą – do 

około 1640 r.,
– remonty przeprowadzone około połowy XVIII w.,;
– rozbudowa z roku 1873.
Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Instytucie Arche-

ologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Badania będą kontynuowane.

•	 osada z okresu nowożytności
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 30 października 

do 30 listopada, pod kierunkiem M. Polcyna (Fundacja Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez Polski Koncern Naftowy.

•	 ślady wczesnośredniowiecznego osadnictwa
nowożytne miejskie ziemne umocnienia obronne (XVII w.)•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone od 10 sierpnia 
do 29 września przez Andrzeja Koperskiego (autor sprawozdania, Muzeum 
Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu). Trzeci sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 19,1 m².

Prace wykopaliskowe, stanowiące kontynuację badań z 1998 r., miały na 
celu dalsze rozpoznanie charakteru i chronologii umocnień ziemnych. Ich po-
zostałości zachowały się w południowo-zachodniej części Starego Miasta, w są-
siedztwie Wzgórza Karmelitanek, na zapleczu Zakładu Rehabilitacji Inwalidów. 
W tym rejonie miał funkcjonować w XVII i XVIII w. system kleszczowych 
umocnień ziemnych. Zarysy odcinków wałów i skarp można odczytać na pla-
nach miasta z końca XVIII i l. poł. XIX w.

Badania kontynuowano w 2 wykopach oznaczonych jako 1/98 i 11/98.
Eksplorowano warstwy we wschodniej połówce wykopu pierwszego. Pod 

nasypami z przełomu XIX/XX w. odsłonięto warstwę stanowiącą okładzinę 
południową wału. Pod nią zalegały warstwy wskazujące na dwufazowość jego 
uformowania. Materiał archeologiczny w postaci ceramiki i ołowianego tłoku 
pieczętnego pozwala datować warstwy otuliny z I fazy wału na początek XVII 
w. Rdzeń wału stanowiła szaro-żółta ziemia z materiałem nowożytnym.

W wykopie 11/98, w 3 odcinkach sondażowych, pod współczesnymi na-
sypami stwierdzono występowanie jednorodnej, ciemnej brązowo-szarej war-
stwy ziemi, mającej charakter pierwotnego humusu. Warstwa ta o grubości 50 
cm bardzo regularnie i ostro opadała ku północy, aż do głębokości 490 cm. 
Zawierała materiał archeologiczny wstępnie datowany na XVII w. Wyznaczała 
prawdopodobnie kształt zbocza terenowego, które celowo oskarpowano. Od 
strony północnej warstwa opadała do nieznacznego zagłębienia, tzw. suchej 
fosy znajdującej się na głębokości około 540 cm. Na jej północnej, zewnętrznej 
krawędzi odkryto zakończone w szpic, drewniane kołki, być może stanowiące 
ślad częstokołu jako dodatkowego elementu umocnień.

W wykopach badawczych wystąpiły na wtórnym złożu fragmenty naczyń 
wczesnośredniowiecznych.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Narodo-
wym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Wyniki badań zostały opublikowane [w:] A. Koperski, Rezultaty wstępnych 
badań archeologicznych nad dawnymi umocnieniami ziemnymi Przemyśla, 
„Rocznik Przemyski”, T. XXXVI, z.1, Archeologia, Przemyśl 2000, s. 99-112; 

POTWORÓW, gm. Dobra, 
woj. wielkopolskie

PRZEMYŚL, ul. Tatarska-
Kapitulna 4, st. 12, gm. loco, 
woj. podkarpackie, AZP 108-
84/78
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tenże: Badania archeologiczne nad umocnieniami ziemnymi dawnego Przemy-
śla, „Galicja”, R. I, nr 1, Przemyśl, 2000, s. 27-29.

Przewiduje się kontynuację badań nad umocnieniami ziemnymi.

•	 ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza
ślady osadnictwa z okresu późnego średniowiecza•	
zabudowa miejska•	

Nadzór oraz badania archeologiczne, przeprowadzone w lutym i marcu 
przez zespół archeologów reprezentujący oddział katowicki Stowarzyszenia 
Archeologów Polskich w składzie: mgr Mirosław Furmanek, mgr Katarzyna 
Kulpa i mgr Sławomir Kulpa. Finansowane przez Górnośląski Zakład Gazow-
niczy w Zabrzu. 

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 391-400.

patrz: późne średniowiecze

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: neolit

•	 spływ warstwy XIX-XX w.
Wyprzedzające badania archeologiczne, przeprowadzone 18 września 

przez mgr. Jerzego Marka Łapę (autor sprawozdania, Muzeum Kultury Ludo-
wej w Węgorzewie). Przebadano powierzchnię 21 m².

Teren objęty badaniami położony w południowej części Rynu przy ul. 
Świerczewskiego 45, nr działki 188/30.

Wykop o wymiarach 3 x 7 m wytyczono w miejscu planowanego posado-
wienia garażu, w północnym narożniku posesji, tuż pod skarpą, wznoszącą się 
około 2 m nad działką. W części południowo-zachodniej wykopu stwierdzono 
około 10 cm warstwę żużlu, którym jest wysypana większość podwórza posesji. 
Żużel zalegał bezpośrednio na calcowej ciemnożółtej glinie. W części północ-
nej i wschodniej wykopu odsłonięto warstwę ciemnoszarego, silnie zglinionego 
piasku z fragmentami cegieł i pojedynczymi węglami drzewnymi. Maksymalna 
miąższość tej warstwy, również zalegającej na calcowej glinie, wynosiła 40 cm. 
Odkryto w niej obok współczesnych opakowań plastikowych fragmenty naczyń 
szklanych i ceramicznych, dachówek oraz cegieł. Zbiór zabytków ruchomych 
można datować na schyłek XIX-XX w. Odkryta warstwa ma charakter spływo-
wy. Znalazły się w niej zabytki, które pierwotnie zalegały w warstwie ziemi or-
nej na zachodnim stoku obszernego wzniesienia, wykorzystywanego w czasach 
nowożytnych w celach rolniczych.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w WUOZ w Ełku.
Badania zakończono.

PSZCZYNA, Rynek, gm. loco, 
woj. śląskie

Radom, zamek, gm. loco,  
woj. mazowieckie

Rogowo, st. 23, gm. Lubicz. 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 38-45/107

Rosanów, st. 1-2, gm. Zgierz, 
woj. łódzkie, AZP 63-51

Różyce, st. 3, gm. Parzęczew, 
woj. łódzkie, AZP 62-49

Ruszków I, st. 19, gm. Kościelec, 
woj. wielkopolskie, AZP 58-44/35

RYN, st. V, wykop. 2, gm. loco, 
woj. warmińsko-mazurskie, 
AZP 20-71/3
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patrz: wczesne średniowiecze

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: neolit

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 miasto nowożytne
Badania prowadzone przez mgr. Wojciecha Milka. Finansowane przez 

Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski.
W wyniku przeprowadzonego nadzoru archeologicznego ustalono stratygra-

fię oraz chronologię osadnictwa w obrębie ulic: Toruńskiej i Wolności, północnej 
pierzei placu Jana Pawła II-Rynku oraz zaplecza ul. Kościuszki. Początki osadnic-
twa na tym terenie można datować dopiero na XVII w., z wyjątkiem obszaru na 
zapleczu ul. Kościuszki, gdzie chronologię zasiedlenia należy przesunąć na koniec 
XV w. Odsłonięte relikty zabudowy przy ul. Wolności pochodzą z 2. poł. XVIII 
w. Obserwacje dokonane w trakcie nadzorów wskazują, że pierwotne centrum 
miasta było zlokalizowane w innym miejscu, przypuszczalnie w rejonie ograni-
czonym ulicami: Bydgoską i Piastów, powyżej terenów zagrożonych powodziami. 
W trakcie prowadzonego nadzoru znaleziono kilkaset fragmentów ceramiki na-
czyniowej, fragmenty kafli i wyrobów ze szkła, monety, materiał budowlany.

Dokumentacja i zabytki znajdują się w WUOZ Delegatura w Bydgoszczy.
Badania nie będą kontynuowane.

patrz neolit

patrz: późne średniowiecze

•	 rezydencja magnacka (XVII-XX w.)
Nadzór archeologiczny, przeprowadzony w listopadzie przez Jacka Z. Rey-

niaka (autor sprawozdania). Finansowany przez Urząd Miejski Sucha Beskidzka. 
Przebadano powierzchnię 6 m².

Nadzory archeologiczne prowadzone podczas ziemnych prac kanalizacyj-
nych na dziedzińcu oraz w otoczeniu zamku nie przyniosły nienaruszo nych 
warstw kulturowych, nawarstwienia były bowiem przemieszane. Nie występo wał 
również ruchomy materiał zabytkowy.

Po północnej stronie dawnych stajni zamkowych wystąpił w wykopie znisz-
czony relikt dawnych kanałów odwadniających, wykonanych z kamienia łama-
nego, łączonego bez zaprawy, pochodzący prawdopodobnie z XIX-XX w.

Sanok, st. 1, gm. loco,  
woj. podkarpackie, AZP 113-
78/ 43

Sanok, st. 54, gm. loco,  
woj. podkarpackie, AZP 113-
78/97

Sarnowo, st. 12, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 32-44/91

Sarnowo, st. 15, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 32-44/94

Sobienie Biskupie, st. 9,  
gm. Sobienie Jeziory,  
woj. mazowieckie, AZP 62-69/97

SOLEC KUJAWSKI, st. 83, 
ul. Toruńska, Wolności, Do 
Wisły, Kościuszki, plac Jana 
Pawia II-Rynek, gm. loco,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 38-40/37

Stryczowice, st. VII,  
gm. Waśniów,  
woj. świętokrzyskie, AZP 85-69

Strzelce Krajeńskie,  
ul. Mickiewicza, dz. nr 234/13, 
gm. loco, woj. lubuskie,   
AZP 42-14

SUCHA BESKIDZKA, st. 1, 
gm. loco, woj. małopolskie, 
AZP 109-53/2
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patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: późne średniowiecze

patrz: neolit

patrz: neolit

patrz: paleolit

patrz: późne średniowiecze

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

miasto późnośredniowieczne i nowożytne (do XX w.)•	
zewnętrzny mur obronny•	

Prace archeologiczne prowadzone przez mgr Włodzimierza Pelę. Finanso-
wane przez SPEC (Zakład Sieci Cieplnej Warszawa) oraz przez Zarząd Terenów 
Publicznych Warszawa Śródmieście. Badania ratownicze związane z budową sie-
ci cieplnej prowadzono nieregularnie z przerwami na różnych odcinkach prze-
budowy we wrześniu (ul. Krzywe Koło i Kamienne Schodki) oraz od paździer-
nika do grudnia (ul. Brzozowa, Mostowa, Bugaj), natomiast wykopy przy murze 
obronnym wykonywano od 15 października do 10 listopada 2000 r. 

Prace archeologiczne prowadzone były w trakcie prac ziemnych związanych 
z przebudową sieci cieplej w ulicach: Krzywe Koło, Kamienne Schodki oraz w re-
jonie ulic Brzozowa, Mostowa i Bugaj. Badania archeologiczne miały charakter 
ratowniczy, polegały przede wszystkim na dokumentowaniu odsłanianych frag-
mentów nawarstwień kulturowych i murów dawnej zabudowy w obszarze wy-
konywania wykopu budowlanego. Teren prowadzenia prac był w dużym stopniu 
zdegradowany pod względem archeologicznym (zniszczenia spowodowane wy-
konywaniem od XIX wieku wykopów związanych z budową podziemnej infra-
struktury miasta). Z tego względu, chociaż wykopy budowlane wykonywano na 
znacznym terenie, prace archeologiczne miały miejsce na znacznie zawężonym 
obszarze. W ulicach Krzywe Koło I Kamienne Schodki wraz z przejściem na po-
dwórze kamienicy Rynek Starego Miasta 28 obserwacje prowadzono w wykopie 
o długości 60 m i szerokości około 1,5-2 m), natomiast w obszarze ulic Brzozo-
wa, Mostowa i Bugaj badaniami objęto tylko niektóre odcinki wykopu o łącznej 

Suraż, st. 37 i 41, gm. loco, 
woj. podlaskie, AZP 41-84/
XXXVII i XLI

Szczecinek, st. 6, gm. loco, 
woj., zachodniopomorskie, 
AZP 25-25/135

Sztynwag, st. 4,  
gm. Grudziądz, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 31-44/28

Szynych, st. 12, gm. Grudziądz, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 31-44/27

Szynych, st. 13, gm. Grudziądz, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 31-44/28

Świerklany Dolne, st. 1, 
gm. Świerklany, woj. śląskie

Święty Wojciech, st. 1,  
gm. Międzyrzecz, woj. lubuskie, 
AZP 51-14/19

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

N
O

W
O

Ż
Y

T
N

O
Ś

Ć

WARSZAWA, st. Stare 
Miasto, woj. mazowieckie, 
ul. Rynek Starego Miasta 28 
(podwórze), Krzywe Koło 
2-4, Kamienne Schodki, 
Brzozowa, Mostowa, Bugaj 
oraz zewnętrzny mur obronny 
Starego Miasta (tzw. odcinek 
IV)
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długości około 120 m. Wyniki badań są zróżnicowane ze względu na chronologię 
odsłanianych nawarstwień kulturowych i reliktów dawnej zabudowy.

W profilach wykopu w ulicy Krzywe Kolo i Kamienne Schodki odsłonięto 
na znacznych odcinkach dobrze zachowany układ nawarstwień kulturowych, 
których warstwy najniższe powstały w czasach lokacji miasta czyli na przełomie 
XIII/XIV w., warstwy górne natomiast datować można na okres nowożytny (naj-
młodsze warstwy niszczono podczas budowy ulic w XIX i XX w.). Miąższość na-
warstwień dochodziła do głębokości około 2 m od obecnego poziomu terenu. Ich 
układ jest bardzo czytelny, widoczne są nawarstwienia średniowieczne związane 
z funkcjonowaniem uliczki na tyłach bloku zabudowy przyrynkowej, jednak na 
tyle ważnej, iż została wybrukowana w wieku XV.    

W rejonie ulic Brzozowa, Mostowa i Bugaj znajdujących się poza murami 
obronnymi dokumentowano relikty dawnej zabudowy murowanej, która swy-
mi początkami sięga XVIII wieku. Należały do nich m.in. mury piwnic kamienic 
Brzozowa 43 i 45 oraz Mostowa 5 (teren należący do Bractwa Miłosierdzia które 
w wieku XVI założyło znajdujący się bliżej murów obronnych szpital św. Łaza-
rza). Nie natrafiono na ślady cmentarzyka, który miał znajdować się w pobliżu 
budynków szpitala. 

Badania będą kontynuowane.
Badania murów obronnych związane były z przygotowaniem projektu kon-

serwacji i rewaloryzacji zewnętrznego młodszego muru obronnego na tzw. od-
cinku IV (pomiędzy  Barbakanem a Wieżą Marszałkowską). Miejsca usytuowania 
wykopów wyznaczone zostały przez architektów przygotowujących projekt. Po 
stronie wewnętrznej muru (od strony miasta) wykonano wykop 1 a po stronie ze-
wnętrznej (od strony fosy) wykopy 2-5. Wszystkie wykopy miały wymiary około  
2 x 2 m, różniły się głębokością. Przebadano powierzchnię około 20 m2. 

W wykopie 1 prace prowadzono od głębokości 22.00 m nad poziom „0” Wi-
sły (system pomiarów przyjęty w Warszawie) do głębokości 16.50 m n.p.”0” W. 
Odsłonięto lico oraz znaczną część fundamentów gotyckiego muru obronnego 
z XV w. a także, w profilu wykopu, nawarstwienia ziemne dochodzące do muru. 
Fundament zaznaczony niewielką odsadzką znajdował się na głębokości 20.45 
m n.p.”0” W. (około 1,55 m od obecnego poziomu terenu), natomiast stopa fun-
damentu posadowiona została na głębokości 17.00 m n.p.”0” W. Wykonano go 
z kamieni eratycznych, kładzionych warstwami, na zaprawie wapiennej z gruzem 
ceglanym. W profilu widoczna warstwa budowlana powstała w trakcie budowy 
muru obronnego oraz nawarstwienia związane z poziomem terenu w XV w., brak 
natomiast pozostałości nawarstwień związanych z wykopem na fundament muru 
oraz śladów uliczki przymurnej (istnienie takiej uliczki przyjmują wszyscy pro-
jektanci w projektach zagospodarowania terenu na Międzymurzu). Nawarstwie-
nia kulturowe opadały dość stromo (około 0,60 m na odcinku 2 m) od strony star-
szego wewnętrznego muru obronnego (od strony miasta) na zewnątrz murów 
obronnych (dawna skarpa doliny potoku Dunaj). 

Wykop 2 usytuowany został po zewnętrznej stronie zewnętrznego muru 
obronnego na przedłużeniu wykopu 1. Odsłonięto w nim fundamenty skarpy 
wzmacniającej mur obronny wybudowanej w XVIII w oraz mury związane z za-
budową nowożytną tego terenu. 

W wykopie 3 natrafiono na część piwnicy budynku dostawionego do muru 
obronnego najprawdopodobniej w 2 połowie w XVIII w. Piwnica miała sklepienie 
kolebkowe i największą wysokość 2,30 m, posadowienie jej fundamentów znajdo-
wało się poniżej posadowienia stopy fundamentu muru obronnego. Prace prowa-
dzono od głębokości 19.00 m n.p.”0” W do głębokości 15.80 m n.p.”0” W (poziom 
stopy fundamentu piwnicy). 

W wykopie 4 odsłonięto stopę fundamentu muru obronnego (16.80 m n.p.”0” 
W.) oraz mury i fundament płycej posadowionej skarpy wzmacniającej mur 
obronny, wybudowanej najprawdopodobniej w XVIII w. 
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Podobne wyniki prac odnotowano w wykopie 5 gdzie również odsłonięto 
oryginalne fragmenty lica muru i fundamentu skarpy wzmacniającej dostawionej 
do muru obronnego najprawdopodobniej w XVIII w. oraz nawarstwienia związa-
ne z użytkowaniem terenu – bruk kamienny z XIX-XX w. 

Badania zewnętrznego muru obronnego będą kontynuowane w momencie 
przystąpienia do prac konserwatorskich i restauracyjnych.

Materiały źródłowe znajdują się w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy. 
Pełne wyniki badań będą publikowane w serii wydawniczej Archeologia dawnej 
Warszawy.

patrz: późne średniowiecze

•	 skraj zabudowy miasta lokacyjnego - dawna ul. Kacza (XVIII-XX w.)
Nadzór archeologiczny, przeprowadzony od 23 maja do 21 czerwca przez 

mgr. Jerzego Marka Łapę (autor sprawozdania, Muzeum Kultury Ludowej 
w Węgorzewie). Przebadano powierzchnię 260,40 m².

Nadzorem archeologicznym objęto prace ziemne związane z założeniem 
instalacji komunalnych wokół budynku Towarzystwa Budownictwa Społeczne-
go. Badaniami objęto liniowe wykopy o długości 226,80 m (260,40 m2). Teren 
badań podzielono na kilkanaście odcinków o długości uzależnionej od uwarun-
kowań inwestycyjnych.

Najstarsze zabytki odkryto na odcinku DE, gdzie na długości 6 m wystąpiła 
warstwa kulturowa o miąższości do 40 cm. Znajdowały się w niej również za-
bytki z materiałów organicznych (drewniane i skórzane części obuwia). Można 
ją datować na XVIII w.

Na odcinkach DE, EF, LŁ, ŁM, MN odkryto 59 drewnianych (sosnowych 
i dębowych) pali o ściętych górnych końcach, na których były posadowione fun-
damenty budynków XIX-XX w. Być może część pali wcześniej stanowiła drugi 
rząd (wewnętrzny) palisady miejskiej funkcjonującej w XVI-XVIII w. W dwóch 
miejscach pod kamienno-ceglanymi narożnikami odsłonięto drewniane beczki 
spełniające funkcję stabilizatorów gruntu (H’J, JL).

Fundamenty budynków zniszczonych w 1945 r. odkryto ponadto na od-
cinkach: GH (Lucia Schafer), AB, BD, DE (Martha Bergmann), JK, KL, LŁ, ŁM 
(Maschinen Fabrik Bergmann).

W ścianach wykopów, na odcinkach BD i H’J odsłonięto zewnętrzne ściany 
cembrowin nowożytnych prostokątnych studni.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Kultury 
Ludowej w Węgorzewie.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Studia Angerburgica” t. V.
Badania związane z zakładaniem instalacji komunalnych zakończono.

•	 skraj zabudowy miasta lokacyjnego- Wola (XVIII-XX w.)
Wyprzedzające badania archeologiczne, przeprowadzone od 23 do 27 maja 

przez mgr. Jerzego Marka Łapę (autor sprawozdania, Muzeum Kultury Ludo-
wej w Węgorzewie). Przebadano powierzchnię 180 m².

Nadzorem archeologicznym objęto prace ziemne związane z posadowie-
niem budynku mieszkalnego. Wykop miał wymiary 15 x 12 m.

W narożniku północnym oraz przy ścianie północno-zachodniej wykopu 
odsłonięto kamienno-ceglane fundamenty (obiekt 1) wielorodzinnego budynku 
z przełomu XIX i XX w., rozebranego w 1996 r. Został on najprawdopodobniej 
posadowiony na fundamentach, na których stał wcześniejszy drewniany (?) bu-
dynek z XIX w. (końca XVIII w.?).

Węgorzewo, zamek, st. II, 
gm. loco, woj. warmińsko-
mazurskie, AZP 15-73

WĘGORZEWO, st. XXIX, 
wykop 1, gm. loco,  
woj. warmińsko-mazurskie, 
AZP 15-73/-

WĘGORZEWO, st. XXIX, 
wykop 2, ul. Sienkiewicza 12, 
gm. loco, woj. warmińsko-
mazurskie, AZP 15-73/-
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W narożniku wykopu odsłonięto wycinek najprawdopodobniej kolistej 
jamy o charakterze śmietnikowym (obiekt 2). Jej średnica wynosiła około 1,50 
m. W przekroju jama miała kształt zbliżony do odwróconego trapezu o wyso-
kości 70-75 cm. W górnej części wypełniska odkryto fragmenty różnego rodza-
ju kafli piecowych (przynajmniej z 3 pieców) oraz ceramiki, które zapewne były 
użytkowane we wcześniejszym budynku. Na dnie jamy zalegały potłuczone da-
chówki.

Wśród zabytków na szczególną uwagę zasługuje szkliwiony kafel licowy 
z wyobrażeniem dwugłowego orła pod koroną.

Na pozostałym obszarze działki w warstwie o charakterze „ogrodowym” 
stwierdzono fragmenty naczyń z XIX-XX w.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Kultury 
Ludowej w Węgorzewie.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Studia Angerburgica” t. V.
Badania zakończono.

patrz neolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: późne średniowiecze

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesne średniowiecze

•	 ślad osadniczy z epoki kamienia
ślad osadniczy z okresu nowożytności•	

Sondażowe badania wykopaliskowe na przebiegu autostrady A1, przepro-
wadzone 22 sierpnia pod kierunkiem mgr Ewy Matuszczyk (Muzeum Śląskie 
w Katowicach). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. 
Przebadano powierzchnię 0, 50 ara.

Założono 3 sondaże w rejonie znalezisk powierzchniowych: ceramiki no-
wożytnej, wióra krzemiennego, szczątkowego rdzenia. Nie stwierdzono obiek-
tów i nawarstwień kulturowych. Stanowisko wytypowano do nadzoru ścisłego 
podczas realizacji inwestycji.

Wyniki badań zostały opublikowane [w:] D. Abłamowicz, Przebieg i wyniki 
archeologicznych badań uzupełniających na trasie planowanej autostrady A l 
w województwie śląskim [w:] „Badania Archeologiczne na Górnym Śląsku i Zie-
miach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, s. 435-463.

patrz: późne średniowiecze

Wieliczka-Rożnowa, st. 13, 
gm. loco, woj. małopolskie, 
AZP 104-57/13

Witów, st. 10, gm. Bielawy, 
woj. łódzkie

Witów, dawny klasztor  
oo. Norbertanów, gm. Sulejów, 
woj. łódzkie

Witów Parcele, st. 11-12, gm. 
Piątek, woj. łódzkie,  
AZP 61-52

Wojanowo, st. 5, gm. Pruszcz 
Gdański, woj. pomorskie,  
AZP 14-43/2

Woźniki, st. 4, gm. loco,  
woj. śląskie, AZP 91-48/4

WOŹNIKI, st. 15, gm. loco, 
woj. śląskie, AZP 91-48/21

Wschowa, st. 17, gm. loco, 
woj. lubuskie, AZP 65-22/66
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patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: późne średniowiecze

patrz: mezolit

•	 układ urbanistyczny Zespołu Staromiejskiego Zamościa z okresu XVI-
XIX w.

Badania archeologiczne o charakterze wyprzedzającym i sondażowym, po-
przedzały prace projektowe i realizację robót związanych z pracami budow-
lanymi prowadzonymi w ramach rewaloryzacji Zespołu Staromiejskiego Za-
mościa. Badaniami kierował mgr Artur Witkowski. Finansowane przez Urząd 
Miasta Zamość, inwestorów i WKZ w Lublinie. 

Celem prac archeologicznych było określenie lokalizacji i zasięgu pierwot-
nej zabudowy obszaru wokół Rynku Solnego. Odsłonięto relikty architektonicz-
ne dwóch budynków zlokalizowanych pod obecnym parkingiem, usytuowa-
nych wzdłuż ul. Solnej, które wyznaczały linię pierwotnej zabudowy, cofniętą 
o 1,50 m w stosunku do wschodniej elewacji Ratusza. Odkryte kamienice były 
obiektami podpiwniczonymi. Ich wielofazowość w ujęciu architektonicznym 
i chronologicznym potwierdzają widoczne przewiązania murów i wtórne prze-
murowania. Kamienica przy tzw. Mleczarni jest datowana na początek XVII w., 
natomiast budynek posadowiony bliżej Ratusza – na XVIII w. Obiekty te zosta-
ły rozebrane w 1829 r. (przekazy źródłowe) w celu utworzenia placu musztry. 
Pozyskano dużą ilość materiału ruchomego (fragmenty ceramiki naczyniowej, 
kawałki kafli, ułamki naczyń szklanych).

Prowadzono także badania sondażowe na niezabudowanym obecnie tere-
nie, w miejscu planowanej budowy „Domu III tysiąclecia” przy kościele Świętej 
Katarzyny, w miejscu dawnego klasztoru reformatów. Przebadano na razie po-
wierzchnię 50 m2, odkrywając relikty architektoniczne (mury fundamentowe), 
potwierdzające istnienie dawnego klasztoru z 2. poł. XVII w.

Nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi w kwartale zabudowy po-
między ul. Akademicką, Kołłątaja, Kolegiacką i Pereca ujawnił pod zabudową 
gospodarczą z początku XX w. fundamenty i piwnice starszych obiektów. Naj-
ciekawsze okazały się relikty architektoniczne, które na podstawie dokumentów 
lustracyjnych Zamościa powiązano z kamienicą Krzysztofa „Złotnika” wybudo-
waną pod koniec XVI w. Uchwycono całą sekwencję zabudowy i przebudowy 
tego obiektu aż do początku XX w.

Dokumentacje powykonawcza z realizowanych badań znajdują się w archi-
wum WUOZ w Lublinie, Delegatura w Zamościu.

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: neolit

Wytrzyszczki, st. 3,  
gm. Parzęczew, woj. łódzkie

Zakroczek - Dylewo, st. 2, 
gm. Rypin, woj. kujawsko-
pomorski, AZP 39-51

Zakrzów, st. 6, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, 93-39/76

ZAMOŚĆ, gm. loco,  
woj. lubelskie, AZP 89-88

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

Zelgoszcz Nowa, st. 2,  
gm. Stryków, woj. łódzkie, 
AZP 63 – 52

Zielona, st. 3, gm. Koniusza, 
woj. małopolskie, AZP 100-
58/ 223
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patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: paleolit

Zimna Woda, st. 3,  
gm. Zgierz, woj. łódzkie,  
AZP: 63–50

Zrębice, Jaskinia Komarowa, 
st. 5, gm. Olsztyn, woj. śląskie, 
AZP 88-50/41


