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Badania weryfikacyjno-sondażowe, w związku z projektowaną budową autostrady A-l, 
przeprowadzone w październiku przez mgr Bogusławę Wawrzykowską (Instytut Archeologii 
i Etnologii Uniwersytetu Mikotaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Agencję Bu
dowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Założono 13 wykopów o wymiarach 
0,5 x 0,5 m każdy, łącznie przebadano powierzchnię 3,25 m2.

Pod humusem nie stwierdzono występowania nawarstwień kulturowych. Nieliczny mate
ria! zabytkowy w postaci ceramiki wystąpi! w stropie calca, który stanowiła jasnobrunatna 
glina. Wskazane jest przeprowadzenie szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych przed 
rozpoczęciem budowy autostrady, ponieważ liczny materiał zabytkowy zebrany z powierzchni 
może świadczyć o zachowanych jeszcze obiektach kulturowych, mimo iż nie natrafiono na 
ich pozostałości w wyeksplorowanych wykopach sondażowych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika i PSOZ w Toruniu. Badania będą kontynuowane.

Kłudno, st. 3,
gm. Wieniawa, woj. radomskie 

Kobielice, st. 1,
gm. Zakrzewo, woj. włocławskie

KOKOTÓW, st. 15, 
gm. Wieliczka,

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

patrz: neolit

woj. krakowskie, 
AZP 103-58/65
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KOLONIA OGRÓDEK,
st. 4a,
gm. Grębków, 
woj. siedleckie,
AZP 56-75

osada kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) 
osada kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 5 do 30 sierpnia przez 
mgr. Kazimierza Regułę (Muzeum Zup Krakowskich Wieliczka). Finansowane przez PSOZ. 
Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 175 m2.

Stratygrafia przedstawiała się następująco: warstwa 1 — humus o miąższości 20-30 cm, 
warstwa 2 — kulturowa o miąższości 30 cm, warstwa 3 — calec (piasek) o miąższości poniżej 
50-60 cm. Odkryto 2 ziemianki, chatę słupową półziemiankową, 14 jam gospodarczych, 
palenisko otwarte, 4 jamy po słupach i obiekt rowkowy. Z warstwy kulturowej i obiektów 
pozyskano serię naczyń charakterystycznych dla kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza, 
nieliczne wyroby ceramiczne i krzemienne związane z kulturą mierzanowicką, a także sporo 
fragmentów naczyń kieliszkowatych, służących do formowania soli warzonej w tzw. brykieły, 
sprowadzanej z terenu Przebieczan i Biskupic, które w owym czasie były znaczącymi ośrodka
mi produkcji soli warzonej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach i Materiałach do Dziejów Żup Solnych 
w Polsce”, t. XX, 1998. Badania będą kontynuowane.

osada kultury grobów kloszowych (wczesna epoka żelaza) 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski)

Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z dziką wybiórką piasku, przeprowadzo
ne w dniach od 15 do 17 listopada przez mgr. Mieczysława Bienię. Finansowane przez PSOZ. 
Drugi sezon badań. Wykopem objęto wybierzysko piasku i jego najbliższą okolicę. Przebada
no powierzchnię 97,5 m2.

W części zachodniej wykopu wystąpiła warstwa przemyć z humusu, a pod nią piasek cal- 
cowy. Obiekty odkryto w części wschodniej i północno-wschodniej. W  większości były to 
jamy osadnicze o nieznanej funkcji (obiekty nr nr 1, 2, 3, 4), ponadto odkryto ślad po słupie 
i kamenne palenisko. Wypełniska obiektów stanowiła warstwa brązowożółtego piasku z siwo- 
popielatymi wtrętami. W  niektórych miejscach pojawił się takie brunatnopopielaty piasek 
ze śladami spalenizny. Obiekty, w zarysie nieregularne, miały w przekroju kształt nieckowa- 
ty, z wyjątkiem obiektu nr 4 o trapezowatym przekroju. W  centralnej partii jego wypełniska od
kryto pozostałości spalonej kłody drewnianej. Material pozyskany z wypełniska obiektów i war
stwy kulturowej był nieliczny — łącznie 53 fragmenty ceramiki, 4 grudki polepy oraz 2 odłupki. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Siedlcach.
Badania będą kontynuowane.
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