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gm. Grudziądz, woj. toruńskie

ŚWIĘTOSŁAW, st. 17, 
gm. Chełmża, 
woj. toruńskie,
AZP 35-45/192

patrz: wczesna epoka żelaza

ŚWIĘTOSŁAW, st. 30, 
gm. Chełmża, 
woj. toruńskie,
AZP 35-45/222

Targowisko, st. 3, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie
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Targowisko, st. 8,
gm. Kłaj, woj. krakowskie

Targowisko, st. 9, 
gm. Klaj, woj. krakowskie

Targowisko, st. 10, 
gm. Klaj, woj. krakowskie

ARGOW1SKO, st. 11,
m. Kłaj,
Oj. krakowskie,
ZP 104-60/49

osada kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit)
Badania weryfikacyjno-sondażowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Pawła Gur- 

towskiego (PSOZ Toruń). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po
wierzchnię 6 m2.

Prace miały na celu zebranie dokładniejszych danych na temat istniejących zagrożeń (głę
boka orka) i stanu zachowania nawarstwień kulturowych oraz pozyskanie materiału zabytko
wego, umożliwiającego precyzyjniejsze określenie chronologii stanowiska. W  trakcie prospekcji 
powierzchniowej odnotowano ślady sześciu niszczonych palenisk, jednakże w wykopach son
dażowych wytyczonych w miejscach ich występowania nie stwierdzono żadnych trwałych na
warstwień. Nawarstwienia spalenizny zalegały przemieszane w obrębie podglebia współczes
nego. Nie pozyskano także zabytkowego materiału ruchomego. Stanowisko uległo prawdo
podobnie całkowitemu zniszczeniu.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Toruniu.
Badania zakończono.

osada kultury późnej ceramiki wstęgowej i kultury amfor kulistych (neolit)
Badania weryfikacyjno-sondażowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Pawła Gur- 

towskiego (PSOZ Toruń). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po
wierzchnię 3 m2.

Prace miały na celu zebranie dokładniejszych danych na temat istniejących zagrożeń (głę
boka orka) i stanu zachowania nawarstwień kulturowych oraz pozyskanie materiału zabytko
wego, umożliwiającego precyzyjniejsze określenie chronologii stanowiska. W trakcie prospekcji 
powierzchniowej odkryto ślad po wyorywanym obiekcie. W  miejscu tym wytyczono wykop 
sondażowy, w którym odsłonięto obiekt w kształcie koła o średnicy 1,1 m. Jego miąższość 
dochodziła do 50 cm. Z wypełniska pozyskano 340 fragmentów ceramiki kultury amfor ku
listych, 7 krzemieni i żarno nieckowate. Analiza technologiczno-stylistyczna pozwoliła przy- 
porządkowć te materiały do 1 fazy rozwojowej kultury amfor kulistych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Toruniu.
Badania nie będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

patrz: środkowa i późna epoka brązu

patrz: środkowa i późna epoka brązu

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

osada kultury lendzielskiej, grupa samborzecko-opatowska (neolit) 
ślad osadnictwa wczesno- i późnośredniowiecznego 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 
przez Krakowski Zespól do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa
tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 58 m2.

TARGOWISKO, st. 12,
gm. Kłaj,
woj. krakowskie,
AZP 104-60/46

ślad osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)
osada kultury lendzielskiej (neolit)
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich) 
osada wczesnośredniowieczna
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Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 
przez Krakowski Zespól do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa
tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 130 m2.

TARGOWISKO, st. 13,
gm. Klaj,
woj. krakowskie,
AZP 104-60/45

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury lendzielskiej (neolit) 
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich) 
osada wczesnośredniowieczna 

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 100 m2.

TARGOWISKO, st. 14,
gm. Klaj,
woj. krakowskie,
AZP 104-60/44

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)
Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w dniach od 16 do 25 września przez mgr. Sławomira Dryję (Krakowski Zespół do Badań 
Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Prze
badano powierzchnię 1 ara.

Materiały archeologiczne wystąpiły w warstwie ornej oraz w warstwie podglebia. Zebrano 
17 fragmentów naczyń glinianych (w tym fragment dna) oraz 15 wyrobów krzemiennych 
(w tym retuszowany wiór krzemienny). Odkryte materiały wiążą się z epoką kamienia; cechy 
technologiczne ceramiki oraz pokrój narzędzi wskazują na związek z kulturą ceramiki wstęgo
wej rytej. Stanowisko ma charakter osadowy.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

TARGOWISKO, st. 16,
gm. Klaj,
woj. krakowskie,
AZP 104-59/71

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)
Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w dniach od 14 października do 8 listopada przez mgr. Sławomira Dryję (Krakowski Zespół 
do Badań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w War
szawie. Założono 11 wykopów. Przebadano powierzchnię 255 m2.

Tylko w wykopie 10/96 zarejestrowano ślady obiektu archeologicznego — odsłonięto czę
ściowo strukturę z widocznymi wewnątrz trzema ciemniejszymi wyplamieniami, nazwanymi 
skupieniami; czytelne były również 2 dołki posłupowe. Pozyskano niewielkie ilości materia
łów zabytkowych (ceramika, wyroby krzemienne), na ogół mało charakterystyczne. Wstępnie 
odniesiono je do epoki kamienia (neolit) i na podstawie cech technologicznych związano 
z kulturą ceramiki wstęgowej rytej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

Targowisko, st. 24, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie

patrz: późne średniowiecze

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

patrz: środkowa i późna epoka brązu

TEPTIUKÓW , st. 6, 
gm. Hrubieszów, 
woj. zamojskie,
AZP 86-94/119

osada kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej (neolit) 
osada kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) 
osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 
osada i kultury łużyckiej (okres halsztacki) 
osada wczesnośredniowieczna (X-XI w.)

Badania wykopaliskowe w ramach programu „Pogranicze chronologiczne kultury trzci
nieckiej i łużyckiej na Lubelszczyźnie”, przeprowadzone przez dr Halinę Taras i mgr. Józefa 
Niedźwiedzia (Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Lubli
nie, Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Muzeum im. 
Stanisława Staszica w Hrubieszowie). Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię około 
180 m2.

Odkryto dalszych 35 obiektów, co podwyższyło ich ogólną liczbę do 49. Najstarsze mate
riały pochodzą ze środkowego neolitu i związane są z kulturą wołyńsko-lubelskiej ceramiki
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