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ZA ADALBERTUS — Tło kulturowo-geograficzne wyprawy misyjnej iw. Wojciecha na pograni

cze polsko-pruskie, t. 1, Warszawa 1998, s. 109-140. Badania nie bedą kontynuowane.
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TARGOWISKO, st. 3,
gm. Kłaj,
woj. krakowskie,
AZP 104-60/42

osada kultury lendzielskiej (neolit)
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)
cmentarzysko kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski — okres wpływów 

rzymskich)
ślad osadnictwa późnośredniowiecznego 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 
przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa
tacji Autostrad.

Targowisko, st. 8 , 
gm. Kłaj, woj. krakowskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

Targowisko, st. 9, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie — —

TARGOWISKO, st. 10,
gm. Kłaj,
woj. krakowskie,
AZP 104-60/52

osada(?) neolityczna
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) 
osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 
przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa
tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 160 m2.

Targowisko, st. 12, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie

patrz: neolit

Targowisko, st. 13, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie

patrz: neolit

Targowisko, st. 26, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

TARNOWO PAŁUCKIE,
st. 13, gm. Wągrowiec, 
woj. pilskie 
AZP 43-31/108

osada produkcyjna kultury wielbarskiej (fazy B2-C 2)
Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez mgr Mirosławę Dernogę (PSOZ Piła). Fi

nansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Wykopy założono w centralnej części stanowi
ska, w strefie przykrawężnej terasy nadzalewowej jeziora Rygielskiego, nawiązując do siatki 
arowej założonej w 1995 r. Przebadano powierzchnię 3 arów.

Odsłonięto 24 obiekty, w tym piece gospodarcze o konstrukcji kopulastej, paleniska i ogni
ska dymarskie. Ruchomy materiał archeologiczny składał się z fragmentów naczyń ceramicz
nych, polepy, bryłek żużla, kości ze śladami obróbki oraz dwóch glinianych przęślików. Na 
podstawie dotychczasowych wyników badań stwierdzono, że odkryta została osada kultury 
wielbarskiej z faz В -C 2 (połowa Ш-2 połowa II w.).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Pile. Wyniki badań zostaną opu
blikowane w „Studiach i materiałach do dziejów Pałuk”, t. III, Poznań 2000.

Badania będą kontynuowane.

TARNÓW, st. 7.
AZP 104-66/7

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu — wczesna epoka żelaza) 
cmentarzysko(?) grupy tynieckiej kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski) 
osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z budową obwodnicy tarnowskiej, prze
prowadzone w maju przez mgr. mgr. Andrzeja Ceterę i Jerzego Okońskiego (Pracownia Ar
cheologiczno-Konserwatorska PKZ, sp. z o. o.). Finansowane przez Dyrekcję Okręgową Dróg 
Publicznych w Krakowie. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 0,5 ara.
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