
Magdalena
Suchorska-Rola,Jarosław Rola

Żuławka Mała, st. 1, gm. Wyrzysk,
woj. pilskie, AZP 37-31/80
Informator Archeologiczny : badania 30, 80-81

1996



EP
OK

A 
KA

M
IE

N
IA

ŻEGOTK1, st. 4 
(GAZ 376A), 
gm. Strzelno, 
woj. bydgoskie,
AZP 47-39/77

ŻEGOTK1, st. 5 
(GAZ 376), 
gm. Strzelno, 
woj. bydgoskie, 
AZP 47-39/78

Żuławka, st. 13,
gm. Wyrzysk, woj. pilskie

ŻUŁAWKA MAŁA, st. I,
gm. Wyrzysk, 
woj. pilskie,
AZP 37-31/80

chowane fragmenty jego wschodniej, kamiennej ściany. Z dna, z warstwy pomiędzy kamie
niami, wydobyto kilkanaście fragmentów ceramiki pochodzących z jednego naczynia — am
fory. Reszta wyposażenia grobowego została najprawdopodobniej zabrana lub rozbita poza 
grobem. Kilkanaście wykopów sondażowych założonych w celu uchwycenia innych obiektów 
przyniosło wynik negatywny.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Białej Podlaskiej. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie „Ratownicze badania archeologiczne 
przeprowadzone na terenie województwa bialskopodlaskiego”.

Badania będą kontynuowane.

ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)
ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit, fazy II-III, IV-V)
ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit)
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu — wczesna epoka

żelaza)
Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone w dniach od 10 do 30 czerwca przez mgr. Ryszarda Kirkowskiego (Zespół ds. 
Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Pozna
niu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon badań. Stanowisko było kilka
krotnie penetrowane w ramach badań powierzchniowych: w latach 70. przez Zespół Badań 
Kujaw UAM w Poznaniu, w latach 80. przez ekipę prowadzącą badania AZP, w 1994 r. przez 
ekspedycję przygotowującą archeologiczne opracowanie trasy gazociągu. W  sezonie 1996 
przebadano 13 arów.

Badania będą kontynuowane.

ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 
ślady osadnictwa kultury późnej ceramiki wstęgowej, faza I (neolit) 
osada kultury późnej ceramiki wstęgowej, fazy II-III (neolit) 
ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych, fazy II-V  (neolit) 
osada kultury amfor kulistych, fazy llb-IIIa (neolit) 
ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej, faza A (neolit) 
ślad osadnictwa z l-II okresu epoki brązu 
osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu)
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich) 
osada wczesnośredniowieczna (faza E)

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze
prowadzone w dniach od 15 maja do 15 czerwca przez mgr. Ryszarda Kirkowskiego (Zespól 
ds. Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Pozna
niu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon badań. Stanowisko było penetro
wane powierzchniowo w latach 70. przez Zespół Badań Kujaw UAM, w latach 80. w ramach 
badań AZP, w 1994 r. przez ekspedycję przygotowującą archeologiczne opracowanie trasy 
gazociągu. W sezonie 1996 przebadano 27,3 ara.

Badania będą kontynuowane.

^ ШШ

patrz: paleolit

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury amfor kulistych (neolit)
drewniane konstrukcje przeprawowe kultury amfor kulistych (neolit, 3000-2600 p.n.e.) 
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (epoka brązu)
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Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr mgr Magdalenę Suchorską-Rolę i Ja
rosława Rolę (Muzeum Okręgowe w Pile). Piąty sezon badań. Prace prowadzono w dwóch 
strefach — A i В — o powierzchni 1 ara każda. Łącznie przebadano powierzchnię 2 arów.

A. Kontynuowano badania w rejonie północnym przyczółka konstrukcji przeprawowej 
typu „grobli” ludności kultury amfor kulistych, zakładając wykop o powierzchni 1 ara. Osiąg
nięto poziom linii brzegowej paleozbiornika, będący również granicą występowania drewna 
konstrukcyjnego. Zarejestrowano liczny materiał ceramiczny i krzemienny oraz duży zbiór 
kości pokonsumpcyjnych, zdeponowany w czasie około 52 lat funkcjonowania konstrukcji. 
W  warstwach nadległych oraz leżących poniżej warstwy konstrukcji znaleziono liczny mate
riał ceramiczny, krzemienny i kościany kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury pucharów 
lejkowatych, z wczesnej epoki brązu i kultury łużyckiej.

B. W  strefie wyżej położonej terasy dolnej zarejestrowano relikty osady ludności kultury 
amfor kulistych (obiekty różnych funkcji, warstwa kulturowa, liczny materiał ceramiczny, 
krzemienny, kości pokonsumpcyjne) oraz kultury ceramiki wstęgowej rytej (nieliczny mate
ria! ceramiczny).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Pile.
Badania będą kontynuowane.


