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LA
ZA powierzchni. Można wyróżnić kilka okresów użytkowania terenu zajętego przez grodzisko. 

Najstarsze stwierdzone ślady osadnictwa datuje się na schyłek paleolitu. Pierwszą kulturą 
neolityczną jest kultura wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej — fragmenty naczyń tej kul
tury wystąpiły we wszystkich eksplorowanych wykopach. Ślady najintensywniejszego osad
nictwa związane są z kulturą pucharów lejkowatych — zarówno w warstwach kulturowych, 
jak i na powierzchni stwierdzono bardzo liczne zabytki tej kultury. Na osadnictwo pradziejo
we nałożyło się wczesno- i późnośredniowieczne oraz nowożytne, przy czym średniowieczne 
stanowi niewielki procent — dotyczy to zarówno odkrytych obiektów i nawarstwień kulturo
wych, jak i zabytków ruchomych. Na obecnym etapie badań nie można jednoznacznie roz
strzygnąć kwestii datowania walu grodziska. Struktura nawarstwień i zawartość kulturowa 
stwierdzone w wale podgrodzia nie pozwalają jeszcze opowiedzieć się za bądź to pradziejową, 
bądź wczesnośredniowieczną proweniencją umocnień obronnych.

Materiały przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Zamościu, dokumentacja zosta
ła przekazana PSOZ w Zamościu. Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Pol
ski Środkowowschodniej”, t. II, 1997. Badania powinny być kontynuowane.

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

patrz: neolit

SOPOT, st. 1,
gm. loco, 
woj. gdańskie,
AZP 10-43/-

grodzisko wczesnośredniowieczne (VIII—X w)
Stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 12 września do 16 paź

dziernika przez mgr Aleksandrę Szymańską (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finanso
wane przez Urząd Miejski w Sopocie. Ósmy sezon badań. Przebadano powierzchnię 50 m2.

Odkryto 2 obiekty: nr 1 — wczesnośredniowieczną wędzarnię, a w niej 3 warstwy spaleni
zny przemieszane z piaskiem, oraz nr 2 — pozostałość półziemianki o wymiarach 3,8 x 3,1 m, 
miąższości 0,4 m. Pozyskany materiał zabytkowy to: ceramika, 4 przęśliki gliniane, bryłki 
bursztynu, nożyce żelazne i kości zwierzęce.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Wy
niki badań zostaną opublikowane w „Roczniku Sopockim". Badania będą kontynuowane.

Ι Η · · · · · · · · · · · · · · ^ ·
Stanisławice, st. 9, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

Starogród, st. st. 6 , 8 , 
gm. Siennica, woj. siedleckie

patrz: wczesna epoka brązu

STARY KSIĄŻ, st. 2, 
gm. Wałbrzych, 
woj. wałbrzyskie,
AZP 85-21/4

grodzisko wczesnośredniowieczne 
Sondażowe badania wykopaliskowee, przeprowadzone przez dr. Krzysztofa Jaworskiego 

(Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane przez Katedrę Archeolo
gii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Stodzew, st. 1,
gm. Trojanów, woj. siedleckie

patrz: wczesna epoka żelaza

STOŁP1E, st. 1, 
gm. Chełm, 
woj. chełmskie, 
AZP 7 9 -89 /-

Ш Ш Ё
gródek stożkowaty z wieżą kamienną, wczesne średniowiecze (X-XIIw.) 
folwark nowożytny (XVII-XIX w.)

Ratownicze, przeinwestycyjne badania wykopaliskowe i nadzory konserwatorsko-arche- 
ologiczne w związku z budową instalacji światłowodowej, przeprowadzone w dniach od 1 

lipca do 12 września przez mgr. Stanisława Gołuba (Firma Usługi Archeologiczne). Konsulta
cja dr hab. Irena Kutyłowska (Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie). Finansowane przez Telekomunikację Polską SA w Lublinie. Trzeci sezon badań.

Założono 4 wykopy. Przebadano powierzchnię około 30 m2, na głębokości około 3 m. 
W  wykopach odkryto nawarstwienia (z fragmentami ceramiki i kośćmi zwierzęcymi) z okre
su budowy i funkcjonowania zespołu warowno-kultowego w Stołpiu, fragmenty fosy (szero
kości 10-11 m) oraz mur kamienny w stropie fosy. Mur zbudowany był z równych ciosów 
kamienia, łączonych zaprawą wapienną, i miał szerokość około 0,6-1,2 m. Do muru kamień-
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nego na głębokości około 2 m przylegał bruk z mniejszych kamieni, również łączonych za
prawą wapienną. Nad brukiem odkryto liczne fragmenty ceramiki nowożytnej z XV1I-X1X 
wieku. Prawdopodobnie bruk związany był z nowożytnym folwarkiem Henrysin, wykorzystu
jącym wnętrze wieży jako pomieszczenie gospodarcze.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. II, 1997.
Badania powinny być kontynuowane.

Strugienice, st. 4,
gm. Zduny, woj. skierniewickie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

Strzelce-Krzyżanna, st. 56,
gm. Mogilno, woj. bydgoskie

patrz: neolit

ШЁЯЁЁШШЁШЁШЁШШШЯШ
STRZEMIESZYCE- 
DĄBROWA GÓRNICZA,
st. 2 ,
gm. Dąbrowa Górnicza, 
woj. katowickie,
AZP 97-50/1

osada wczesnośredniowieczna (XI—XII w.)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Jacka Pie

trzaka (PSOZ Katowice). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po
wierzchnię 25 m2.

Osada została odkryta przypadkowo podczas budowy basenu na terenie prywatnej pose
sji. W trakcie dwukrotnej interwencji konserwatorskiej całkowicie wyeksplorowano obiekt 
mieszkalny. Miał on plan prostokąta, z kamiennym bruczkiem w dolnej partii. W  jego obrę
bie wystąpiły materiały zabytkowe, w tym ceramika i przęślik z różowego łupku wołyńskiego. 
Analogiczny przęślik odkryto w jednym z grobów na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym 
z XI-XI1 w. w Strzemieszycach Wielkich, zlokalizowanym w odległości około 700 m w linii 
prostej od odkrytej osady, badanym w okresie przedwojennym.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Zagłębia w Będzinie. Wyniki 
badań zostaną opublikowane w „Ziemi Śląskiej" t. 3.

Badania będą kontynuowane.

Sulkowo Rzeczne, st. 3, 5, 7, 8 , 
gm. Mochowo, woj. płockie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

Szarów, st. 2,
gm. Klaj, woj. krakowskie

patrz: neolit

Szarów, st. 4,
gm. Klaj, woj. krakowskie

patrz: neolit

SZCZECIN, Stare Miasto 
„Podzamcze” , 
kwartał V,
AZP 30-5/77

miasto wczesnośredniowieczne i późnośredniowieczne 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Eugeniusza Wilgockiego (Pracownia 

Konserwacji Zabytków sp. z o.o. Oddział w Szczecinie) na zlecenie PSOZ. Finansowane przez 
Urząd Miejski w Szczecinie, PSOZ oraz budżet centralny. Kontynuowano badania rozpoczę
te w 1986 r.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PKZ sp. z o.o. w Szczecinie.

SZCZECIN, Stare Miasto 
„Podzamcze” , 
kwartał VI,
AZP 30-5/77

miasto wczesnośredniowieczne i późnośredniowieczne 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez prof. dr. hab. Władysława Łosińskiego 

(Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Szczecinie). Finansowane przez Urząd Miej
ski w Szczecinie. Kontynuowano badania ratunkowe rozpoczęte w 1987 r. na zlecenie PSOZ.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Pracowni Archeologicznej Instytutu Ar
cheologii i Etnologii PAN Oddział w Szczecinie.

SZCZECIN, Stare Miasto 
„Podzamcze”, 
kwartał 12 ,
AZP 30-5/77

miasto wczesnośredniowieczne i późnośredniowieczne 
Nadzór archeologiczno-konserwatorski, przeprowadzony przez mgr. Sławomira Słowiń

skiego (Pracownia Konserwacji Zabytków sp. z o.o. Oddział w Szczecinie). Finansowane przez 
inwestora (spółdzielnia mieszkaniowa).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PKZ sp. z o.o. w Szczecinie.
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