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gm. Łubowo, woj. poznańskie
patrz: wczesna epoka żelaza

WITOLDÓW, st. 1,
gm. Szczawin Kościelny, 
woj. płockie,
AZP 54-52/108

osada kultury pucharów lejkowatych (faza wiórecka, neolit)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku przez dr Małgorza

tę Rybicką (PSOZ Płock i Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Finansowane 
przez Wojewodę Płockiego. Pierwszy sezon badań. Material zarejestrowano stosując metodę 
planigrafii.

Odkryto bogaty zbiór ceramiki o stylistyce nawiązującej do Przybranówka, st. 43 oraz 
krzemienie, wśród których dominują wyroby z krzemienia czekoladowego. Zarejestrowano 
również skupiska polepy i gliny, które mogą być pozostałościami po chałupach; w ich otocze
niu odkryto różnego typu jamy gospodarcze.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficz
nym w Łodzi. Wyniki badań zostaną opublikowane w monografii osadnictwa kultury pucha
rów lejkowatych na Pojezierzu Gostyńskim (prawdopodobnie wydawnictwie Muzeum Ar
cheologicznego i Etnograficznego w Łodzi). Badania będą kontynuowane.

WŁADYSŁAWOWO-Ostrowo,
st. 12, 
gm. loco, 
woj. gdańskie,
AZP 2 -4 0 /-

osada neolityczna 
ślady osadnictwa z epoki brązu 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Ratownicze, przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w maju przez 
mgr Danutę Król (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez inwestora pry
watnego. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 150 m2.

Zarejestrowano 2 zniszczone paleniska. Materiał ruchomy, datowany na okres neolitu i okres 
średniowiecza, wystąpił jedynie w warstwie humusowej. Odkryto m.in. odłupki i odpady 
krzemienne wykonane z krzemienia pomorskiego oraz fragmenty ceramiki. Materiały i do
kumentacja przechowywane są Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Wyniki badań zo
staną opublikowane w czasopiśmie „Pomorania Antiqua”. Badania nie będą kontynuowane.

WOJC1ESZYCE, st. 85, 
gm. Kłodawa, 
woj. gorzowskie,
AZP 43-12/1

obozowisko mezolityczne
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
osada kultury amfor kulistych (neolit)
osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu — wczesna epoka żelaza) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z podjętymi na terenie stanowiska praca
mi budowlanymi, przeprowadzone w dniach od 12 do 20 maja przez mgr. Tadeusza Szczurka 
(Muzeum w Gorzowie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Gorzowie Wielkopolskim. 
Badania nie będą kontynuowane.

Wojszki, st. 2, gm. Juchnowiec 
Dolny, woj. białostockie

WÓLKA ZAŁĘSKA, st. VII, 
gm. Góra Kalwaria, 
woj. warszawskie,
AZP 61-68/60

patrz: późne średniowiecze

ślady osadnictwa neolitycznego
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z inwestycją budowlaną, przeprowadzo
ne przez mgr. Witolda Migała. Stanowisko zostało odkryte w 1989 r. przez Stefana Woydę. 
W  1996 r. badano tę jego część, która znajduje się na działce nr 101/10. Eksplorację przepro
wadzono w obrębie trzech wykopów, z których dwa (4,5 x 7,5 m oraz 5 x 11 m) rozlokowano 
wewnątrz zarysu planowanego budynku, a jeden (4 x 11 m) przed domem, w miejscu, gdzie 
istnieje prawdopodobieństwo prowadzenia dalszych prac ziemnych (podjazd do garażu, szam
bo). Łącznie przebadano powierzchnię 133 m2.

Stanowisko poprzednio znajdowało się pod uprawą (sadownictwo), w związku z czym 
zostało zniszczone na skutek głębokiej orki pomiędzy rzędami drzew oraz karczowania sta
rych drzew — pozostałe w glebie wykroty zaburzyły strukturę stanowiska. Ponieważ wiele 
rysujących się zaciemnień było ewidentnymi wykrotami (ślady nieprzegniłych korzeni) zado-
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