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BOGUSZYCE, 
st. st. 4. 5,6, 15/17, 
gm. Oleśnica, 
woj. wrocławskie,
AZP 77-31/---; 77-32/8/24

DOBRYŃ MAŁY, st. VII,
gm. Zalesie,
woj. bialskopodlaskie,
AZP 60-89/22

osada z epoki kamienia
osada kultury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich — wczesny okres wę

drówek ludów)
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego i późnośredniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową sieci wodociągowej relacji Dą- 
browa-Boguszyce, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez mgr. Edwarda Drużyłowskiego 
(Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska, mgr Edward Drużylowski, Wrocław, ul. Inflan
cka 1 За). Finansowane przez Zarząd Gminy Oleśnica.

Na nowo odkrytym stanowisku Dąbrowa 4 /96 znaleziono osełkę o wymiarach aktual
nych 12 x 6 x 1,7 cm i wadze 210 gram, wykonaną z łupku pochodzącego z Jegłowej. Osełka 
współwystępowała z fragmentami naczyń glinianych z okresu C ,-D .

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Wojewódzkim Oddziale Służby Ochrony 
Zabytków we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu 
i Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej, mgr Edward Drużylowski. Wyniki badań zo
staną opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych".

osada kultury jastorfskiej z elementami kultury przeworskiej (młodszy okres prze
drzymski, fazy Aj-Aj)

cmentarzysko kultury jastorfskiej z elementami kultury przeworskiej (młodszy okres 
przedrzymski, faza Aj-A,)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr mgr Sławomira Żółkow
skiego i Mieczysława Bienię (PSOZ Biała Podlaska). Finansowane przez PSOZ. Czwarty se
zon badań. Badaniami objęto północno-wschodnią część stanowiska. Założono 4 wykopy 
(nr 27 — 4 x 10 m, nr 28 — 4 x 25 m, nr 29 — 6 x 10 m i nr 30), łącznie przebadano powierz
chnię 2,60 ara.

W  wykopie 27 pod warstwą kulturową wystąpiły zarysy trzech obiektów: obiekt 63 był 
owalną jamą, w profilu nieckowatą, której wypełnisko stanowił brunatny piasek — pozyska
no z niej 77 fragmentów ceramiki; obiekt 64 to nieregularne, płytkie, brunatne zaciemnie
nie; obiekt 65 stanowiła prostokątna w zarysie, w profilu płytka, trapezowata jama z towarzy
szącymi jej obiektami słupowymi (ślady domostwa). W wykopie 28 wystąpiła warstwa kultu
rowa o miąższości miejscami dochodzącej do 70 cm. Najprawdopodobniej było to miejsce, 
gdzie trzymano bydło lub konie. W warstwie kulturowej wykopu 29, o miąższości do 0,20 m, 
odsłonięto zarysy 15 obiektów: Na poziomie stropu uwidoczniła się prostokątna jama o zao
krąglonych bokach, wewnątrz prostokątnym zarysie, w profilu nieckowata, której wypełni
sko stanowił siwobrązowy piasek (ob. 67). Po obu jej stronach ujawniły się zarysy słupów. 
Obiekt 68, w profilu zbliżony do tTapezu, był fragmentem większego obiektu mieszkalnego 
z wewnętrznym zarysem słupa. Częściowo zniszczony przez ten obiekt był zarys obiektu mie
szkalnego, w profilu płytki, nieckowaty, z wyraźnymi śladami słupów w części zachodniej 
i wschodniej (ob. 69). Kolejne obiekty to jamy: owalna o malej miąższości, z zarysem słupa 
w części centralnej (ob. 70); w planie regularna, prostokątna (również w profilu), której wy
pełnisko stanowił brązowy piasek (ob. 71); owalna, w profilu nieckowata, otoczona trzema 
słupkami, której wypełnisko stanowił brunatny piasek (ob. 72). Obiekt 73 zarysował się jako 
wydłużony prostokąt, w profilu nieckowaty — wypełnisko tworzył brązowo-siwy, w części przy- 
dennej przechodzący w czarny, przepalony piasek ze śladami węgla drzewnego. Obiekt 74 był 
owalnym, w profilu nieckowatym obiektem osadniczym, wypełnionym brunatnym piaskiem. 
Obiekt 75 miał w planie kształt zbliżony do trapezu, w profilu nieco zdeformowanego, jego 
wypełnisko tworzył brunatny piasek z siwo-rudawymi wtrętami. Obiekty 76 i 77 były jamami 
— pierwsza prostokątną, w miarę regularną, w profilu trapezowatą, wypełnioną brązowo-szarym 
piaskiem; druga — wyraźnie trapezowatą, wypełnioną brunatnym piaskiem. W  wykopie 30 
odsłonięto jamę o prostokątnym zarysie, w profilu również zbliżoną do prostokąta, wypeł
nioną brunatnym piaskiem z dużą ilością kamieni i węgli drzewnych, z dwoma negatywami 
słupków po bokach. Materia! ceramiczny pozyskany w tym sezonie jest, podobnie jak w sezo
nach poprzednich, w miarę jednolity. Składają się na niego fragmenty naczyń glinianych 
charakterystycznych dla kultury jastorfskiej z młodszego okresu przedrzymskiego (fazy Aj- 
Aj) oraz sporo fragmentów typowych dla najstarszej fazy kultury przeworskiej na terenie 
południowego Podlasia.
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DRĄŻGÓW, st. 1, 
gm. Ułęż, woj. lubelskie,
AZP 70-71/1

(żgów, st. 2,
Ułęż, woj. lubelskie

1ERZGOWO, st. 1,
loco,

. ciechanowskie,
P 37-63/1

■ ■ ■ ■ ■  
DZ1ERŻN1CA, st. 35, 
gm. Nekla, 
woj. poznańskie,
AZP 54-32/112

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Białej Podlaskiej. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie „Ratownicze badania archeologiczne 
na terenie województwa bialskopodlaskiego”.

Badania będą kontynuowane.

Dorohusk, st. 54, patrz: wczesna epoka żelaza
gm. loco, woj. chełmskie

osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza)
cmentarzysko kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski — okres wpływów 

rzymskich, fazy A2-B2/ C j)
cmentarzysko wczesnośredniowieczne (X-XII w.) 
osada nowożytna (XVIII-XIX w.)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez dr. hab. Andrze
ja Kokowskiego (Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). 
Finansowane przez PSOZ. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię 355 m2.

Odkryto 12 grobów z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich. 
W  grobie 31 z fâzy znaleziono fragmenty około 7 naczyń. Grób 35 z fazy B2, popielnicowy 
z elementami skrzynki, był przysypany przepalonymi naczyniami i zawierał dużą ilość przepalo
nego szkła. Z grobu 30, popielnicowego, pozyskano zapinkę A 110 i sprzączkę D,. Odsłonięto 
też 16 obiektów starożytnych, najprawdopodobniej kultury pomorskiej, oraz 4 wkopy nowo
żytne. Z humusu pozyskano kilka tysięcy fragmentów ceramiki nowożytnej z XVIII i XIX w.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Lubelskim i PSOZ w Lublinie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. II, 1997 
i w „Kulturze przeworskiej”, t V.

patrz: środkowa i późna epoka brązu

cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich, I-II w. n.e.)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od 20 czerwca do 15 

sierpnia przez mgr. Marka Piotrowskiego (Muzeum Okręgowe w Ciechanowie). Finansowa
ne przez PSOZ i Muzeum Okręgowe w Ciechanowie. Czwarty sezon badań. Przebadano 270 m2.

Odsłonięto 13 grobów ciałopalnych popielnicowych, w większości dobrze zachowanych 
i wyposażonych. Słabo czytelne były jamy grobowe; tylko w jednym wypadku urna była obsy
pana resztkami stosu. Wszystkie pochówki były jednopopielnicowe — znaleziono 9 urn całych 
z wyposażeniem i 4 zniszczone bez wyposażenia. Wyposażenie składało się z 63 przedmiotów 
(całych lub fragmentów), często stopionych; w jednej z urn znaleziono 2 małe naczynia (po
chówek 11/96). W pochówku 2/96, w dobrze zachowanej urnie, odkryto 28 przedmiotów, 
w tym: szydło i 2 klucze żelazne, 8 przęślików, igłę, brązowe okucie pasa, sprzączkę, 3 zapinki 
(dwie stopione), okucia i blaszki żelazne. W  pozostałych pochówkach znaleziono fragmenty 
stopionych zapinek, przepalone paciorki szklane (jeden melonowaty), okucia żelazne oraz 2 
groty (w tym jeden rytualnie zgięty).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Ciechanowie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Ciechanowskich Zapiskach Muzealnych".

Zakończono etap prac terenowych.

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu/okres halsztacki) 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski i młodszy okres wpływów 

rzymskich)
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Daniela Zychlińskiego przy współ

pracy mgr mgr Justyny Żychlińskiej, Agnieszki Zarzyckiej, Bartłomieja Rogalskiego, Wiktora 
Kudry i Jarosława Figana (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ sp. z o.o. w Poznaniu). 
Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Stanowisko, od
kryte w trakcie badań powierzchniowych wiosną 1996 r. w ramach penetracji trasy przebiegu
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