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Groby halsztackie wystąpiły we wschodniej części badanego obszaru. Były wśród nich bogato wy-
posażone, w których obok popielnicy znajdowało się od 12 do 16 miniaturowych naczyń przystaw-
nych. Nowością jest występowanie grobów pozbawionych popielnicy. Wyjątkowo ubogo w porówna-
niu z grobami halsztackimi z ubiegłych sezonów wyglądało wyposażenie pochówków w przedmioty 
metalowe. W jednym z nich znaleziono niewielką szpilę brązową, ułożoną poziomo pod misą nakry-
wającą, w innym - fragment naszyjnika.

W tym sezonie określono zachodni zasięg cmentarzyska. Natomiast fakt znalezienia w założonym 
w północnej części stanowiska wykopie sondażowym trzech grobów halsztackich pozostawia otwartą 
kwestię północnego zasięgu cmentarzyska.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza 
w Zielonej Górze. 

Na tym etapie prace na stanowisku zakończono.

Mściwojów, st. 13, gm. loco, woj. legnickie - patrz: wczesne średniowiecze

Mściwojów, st. 14, gm. loco, woj. legnickie - patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów 
rzymskich

Namysłów, st. 27, gm. loco, woj. opolskie - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Opalenie, st. 3, gm. Gniew, woj. gdańskie - patrz: wczesne średniowiecze

OSIEK, st. 68, gm. Wyrzysk, woj. pilskie, AZP 37-31/127
ślady osadnictwa kultury pomorskiej (okres lateński)•	

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jarosława Rolę (Muzeum Okrę-
gowe im. Stanisława Staszica w Pile). Finansowane przez Komitet Badań Naukowych. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 6 m2.

Zarejestrowano fragment polepy (większa jej cześć znajduje się na terenie jeszcze nie badanym) 
z materiałem ceramicznym kultury pomorskiej okresu lateńskiego. Pobrano próbkę węgli drzewnych 
do analizy radiowęglowej.

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

Paprotki Kolonia, st. 41, gm. Miłki, woj. suwalskie - patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpły-
wów rzymskich

Patków, st. 1, gm. Niemojki, woj. bialskopodlaskie - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Pawełki, st. 7, gm. Kochanowice, woj. częstochowskie - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Pawłowice, st. 1, gm. Michałów, woj. kieleckie - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Petrykozy, st. 6, gm. Białaczów, woj. piotrkowskie - patrz: wczesne średniowiecze

PISZKOWICE, st. 3, gm. Kłodzko, woj. wałbrzyskie, AZP 93-24/22 
osada neolityczna•	
ślady osadnictwa z okresu halsztackiego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Pawła Valde-Nowaka (Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie) we współpracy z mgr. Jarosławem Bronowickim. Finanso-
wane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Przebadano powierzchnię 2 arów. 
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Badania ratownicze osady z okresu neolitu niszczonej procesami stokowymi oraz orką. 
Prace prowadzono w ramach programu „Rekonstrukcja najstarszego osadnictwa w Sudetach”. Wyeks-
plorowano jeden obiekt halsztacki oraz zebrano materiały z warstwy ornej. 

Materiały znajdują się w Instytucie Archeologii PAN we Wrocławiu.
Badania zakończono. 

POLANOWICE, st. 1, gm. Gubin, woj., zielonogórskie, AZP 62-06/10
grodzisko kultury łużyckiej (okres halsztacki C i D)•	
grodzisko wczesnośredniowieczne •	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 września do 13 listopada przez dr. Ja-
rosława Lewczuka, przy współpracy prof. dr. hab. Grzegorza Domańskiego (Instytut Archeologii i Et-
nologii PAN we Wrocławiu), z udziałem mgr. Piotra Dziedzica. Finansowane przez PSOZ i Muzeum 
Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry. Drugi sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 20 m2. 

Założono wykop o wymiarach 10 x 2 m, głębokości 2 m w partii zachodniej i około 5 m w partii 
wschodniej, sąsiadującej z istniejącą częścią grodziska, który był przedłużeniem wykopu z 1996 r. 
Warstwa kulturowa, związana z późnymi i wczesnymi fazami okresu wczesnego średniowiecza oraz 
okresem halsztackim C i D kultury łużyckiej grupy białowickiej, sięgała do blisko 5 m. W warstwie 
i poniżej odkryto 21 obiektów - wczesnośredniowiecznych oraz kultury łużyckiej - z czego trzy to ko-
lejne ołtarze. Odsłonięto je we wschodniej części wykopu, w prostokącie o wymiarach 4,5 x 2 m, w od-
ległości około 16 m na wschód od pierwszego ołtarza odkrytego w 1996 r. Przykrywała je warstwa kul-
turowa o miąższości około 4 m. Każdy z ołtarzy wykonany był z gliny wymodelowanej w formie płyty 
o grubości 15-20 cm, średnicy około 90 cm, z plastycznie wyodrębnionymi krawędziami. Rdzenie ich 
stanowiły kamienie, ułamki ceramiki i pojedyncze patyki. Górne powierzchnie ołtarzy nosiły ślady 
działania wysokiej temperatury. Trzynaście obiektów to różnego rodzaju jamy i jamki, które możemy 
datować na okres halsztacki kultury łużyckiej. Następnych 5 było związanych z różnymi fazami wcze-
snego średniowiecza. Były to pozostałości paleniska, rozwalisko wału z późnych faz wczesnego śre-
dniowiecza, rozwalisko wału z wczesnych faz tego okresu oraz pozostałości dwu chat. W trakcie badań 
znaleziono około 31 800 fragmentów ceramiki, z czego na okres późnego średniowiecza datowanych 
jest kilkanaście fragmentów pochodzących z humusu i górnego poziomu grodziska, na wczesne fazy 
tego okresu — 7150 ułamków, zaś ceramika kultury łużyckiej okresu halsztackiego to aż 24600 frag-
mentów. Ceramika kultury łużyckiej pochodząca z warstw niezaburzonych dzieli się na dwie wyraźne 
grupy typologiczno-chronologiczne, które na tym etapie badań możemy wiązać z fazami C i D okresu 
halsztackiego (datowania metodą 14C wykonane dla obu poziomów potwierdzają tę hipotezę). Dla 
warstw głębszych mamy datowanie cal. 754 BC, dla płytszych natomiast - cal. 429 BC.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nad-
odrza w Świdnicy k. Zielonej Góry.

Poletyły, st. 11, gm. Brańsk, woj. białostockie - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Pruszcz Gdański, st. 7, gm. loco, woj. gdańskie - patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 
rzymskich

RĄB, st. 3, gm. Przodkowo, woj. gdańskie, AZP 10-40/-
cmentarzysko kultury pomorskiej (okres halsztacki D/okres lateński•	  A)

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Mirosława Fudzińskiego (Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez PSOZ. Przebadano powierzchnię około 40 arów.

Odkryto groby skrzynkowe, paleniska, jamy, miejsca ciałopalenia. W obiektach znaleziono po-
pielnice (liczne twarzowe) kryte pokrywami czapkowatymi i misami, ozdoby z brązu i żelaza oraz 
przepalone kości ludzkie.


