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Siniarzewo, st. 1, część A, 
gm. Zakrzewo, woj. włocławskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

Skomack Wielki, st. 2, 
gm. Stare Juchy, woj. suwalskie

patrz: wczesna epoka żelaza

Sokolec, st. 1,
gm. Szamocin, woj. pilskie

patrz: neolit

SPYCHÓWKO, st. IV, 
wykop 1, 2 , gm. Świętajno, 
woj. olsztyńskie, AZP 28-69 /—

osada z okresu wpływów rzymskich 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Izabelę Mellin-Wyczólkowską. Fi

nansowane przez Komitet Badań Naukowych.

STAN1SŁAWICE, st. 9,
gm. Kłaj,
woj. krakowskie,
AZP 104-60/9

osada neolityczna
osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 
osada wczesnośredniowieczna (IX-X w.)

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 
przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksplo
atacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 100 m2.

Starzynka, st. 111, gm. Terespol, 
woj. bialskopodlaskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

Stawiec, st. 1,
gm. Lubanie, woj. włocławskie

patrz: okres nowożytny

STRUGIENICE, st. 4.
gm. Zduny, 
woj. skierniewickie,
AZP 59-55/25

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

STRZELCE MAŁE, st. 9,
gm. Szczurowa, 
woj. tarnowskie,
AZP 101-62/38
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osada neolityczna
osada z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich 
osada późnośredniowieczna 

Badania stacjonarne, przeprowadzone w dniach od 15 do 30 września przez mgr. Jerzego 
Okońskiego (Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni). Finansowane przez Komitet Ba
dań Naukowych. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 44 rrr.

Zlokalizowano obiekty: 1/96 — o wymiarach 4,20 x 2,20 m i wyrównanym dnie na głębo
kości 30 cm, czworoboczny, z pionowymi ściankami bocznymi, oraz 2/96 — w rzucie romboi
dalny, o zaokrąglonych narożnikach i wymiarach 3,40 x 2,20 m. Oba zorientowane były w kie
runku południowy wschód-północny zachód. W  ich jednorodnych wypełniskach, które sta
nowiła zgliniona, zbita spalenizna, znaleziono znaczną ilość ceramiki z młodszej fazy wczesnego 
średniowiecza, kości zwierzęce i polepę. W  wykopie 3/96 stwierdzono obecność warstwy kul
turowej o miąższości do 12 cm, w której znaleziono m.in. zachowany w całości kubek z młod
szego okresu przedrzymskiego. Z sześciu zlokalizowanych po jej eksploracji obiektów na szcze
gólną uwagę zasługuje obiekt 3/96: Na głębokości 50 cm odsłonięto regularnie prostokątne, 
gliniane klepisko owymiarach 1,50 x 1,06 m, wylepione na warstwie otoczaków. Na tym 
poziomie odsłonięto też ścianki obiektu o szerokości do 5 cm, wyznaczone przez pas przepa
lonej gliny lub wylepione gliną. Głębiej, pod warstwą spalenizny, wypełnisko stanowiła brą- 
zowo-żółta glina o warstwowanym, jednoznacznie namywowym charakterze. Jednorodne pod 
względem zawartości i namywowego charakteru wypełnisko sięgało do głębokości 1,30 m. Na 
tym poziomie został odsłonięty plastycznie poziom spalenizny, wapna i kawałków margla. Obiekt 
był piecem wapienniczym — pierwszym odkrytym dotychczas na prawym brzegu górnej Wisły.

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich) 
osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 4 do 30 czerwca przez 
mgr. Piotra Swiątkiewicza. Finansowane przez PSOZ.
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STRZELCE MAŁE. st. 13,
gm. Szczurowa, 
woj. tarnowskie,
AZP 101-62/42

STRZELCE WIELKIE, st. 15,
gm. Szczurowa, 
woj. tarnowskie,
AZP 101-62/45

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum im. Stanisława Fischera w Boch
ni. Wyniki badań zostaną opublikowane w artykule: J. Kordecki, J. Okoński, Mikroregion 
osadniczy na prawobrzeżu dolnego biegu Raby, (w:) „Materiały z konferencji «Na granicach 
antycznego świata»”, Rzeszów.

Badania nie będą kontynuowane.

osada z młodszego okresu wpływów rzymskich (fazy C 2 -D)
Stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 3 do 15 października 

przez mgr. Jerzego Okońskiego (Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni). Finansowane 
przez Komitet Badań Naukowych. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 52,6 m2.

Na głębokości 50 cm odsłonięto prostokątny obiekt o wymiarach 7,90 x 4,20 m, zorien
towany w kierunku wschód-zachód. Od strony północnej prowadziło doń wejście w rzucie 
półowalu, o wymiarach 3,25 x 1,40 m, w sąsiedztwie którego stwierdzono dołki posłupowe. 
W  narożnikach południowo-wschodnim i południowo-zachodnim odkryto piece garncarskie. 
Pod zgliszczami naziemnej części warsztatu garncarskiego, o miąższości do 30 cm, w których 
m.in. znaleziono ceramikę zdobioną stempelkiem, znajdowały się jamy przypiecowe o wy
miarach 3,80 x 2,60 m. Jama pieca w narożniku południowo-wschodnim miała rzut trójką
ta, prawie pionowe ścianki boczne i płaskie dno na głębokości 1,26 m. Owalna jama pieca 
południowo-zachodniego była nieckowato przegłębiona do 0,94 m. Piece reprezentowały typ 
wziemnych o ściankach wytępionych gliną, były dwukomorowe, z przegrodami nie sięgający
mi kanałów wlotowych, lecz ukształtowanymi pod rusztami w formie wytępionych z gliny 
kanałów. W pracowni znaleziono blisko 11 000 fragmentów ceramiki formowanej wyłącznie 
na kole garncarskim, o nawiązaniach do kręgu dackiego.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum im. Stanisława Fischera w Boch
ni. Wyniki badań zostaną opublikowane w artykule: J. Kordecki, J. Okoński, Piece garncar
skie z osady na stanowisku 13 w Strzelcach Małych, gm. Szczurowa,(w:) „Rocznik Bocheń
ski”, t. V, 1999.

Badania będą kontynuowane.

osada z okresu wpływów rzymskich 
Stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 16 do 31 październi

ka przez mgr. Jerzego Okońskiego (Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni). Finansowane 
przez Komitet Badań Naukowych. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 26,4 m2.

Zbadano 8  palenisk, każde na rzucie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami. Paleniska 
miały wymiary 1,14-1,60 x 0,90-1,30 m, a ich miąższość wahała się od 10 do 30 cm. Były 
one zlokalizowane na krawędzi starorzecza Raby i zorientowane dłuższymi bokami w kierun
ku północ-południe. Paleniska miały wyrównane, płaskie dna. Ścianki boczne i dna wyzna
czała warstwa przepalonej na czerwono gliny calcowej lub też były one wylepione gliną W  wy
pełniskach obok zglinionej spalenizny i różnej wielkości kawałków spalonego drewna wystą
piły otoczaki i większe, silnie przepalone kamienie granitowe. Identyczny charakter wypel- 
nisk palenisk, ich związek funkcjonalny i chronologiczny (wskazuje na to wspólna orienta
cja, równoległość ścian bocznych i obecność w dwóch z nich fragmentów wyłącznie szeroko- 
kołnierzowych naczyń zasobowych) świadczą o jednoczasowym używaniu zbadanego terenu 
stanowiska. Obecność w spągowej części wypełnisk dużej ilości węgli drzewnych lub nawet 
kawałków spalonego drewna zdaje się wskazywać na uzyskiwanie w nich węgla drzewnego. 
Paleniska o analogicznym kształcie i charakterze wypełnisk, służące m.in. do otrzymywania 
węgla drzewnego, wyprażania dolomitu czy dosuszania ziarna, występują na wielu różnie 
datowanych stanowiskach. W przypadku palenisk z osady w Strzelcach Wielkich najbardziej 
prawdopodobny jest ich związek z pozyskiwaniem węgla drzewnego, potrzebnego w wielkich 
ilościach do działalności produkcyjnej, której ślady zachowały się na pobliskich stanowiskach.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum im. Stanisława Fischera w Boch
ni. Wyniki badań zostaną opublikowane w pracy: J. Kordecki, J. Okoński, Mikroregion osad
niczy na prawobrzeżu dolnego biegu Raby,{w:) „Materiały z konferencji «Na obrzeżach an
tycznego świata»", Rzeszów.

Badania nie będą kontynuowane.
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