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ŚWIĘTY WOJCIECH, st. 7, gm., Międzyrzecz, woj. gorzowskie, AZP 51-14/22
obozowisko ze schyłkowego paleolitu i mezolitu•	
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit), •	
osada z wczesnej epoki brązu•	
osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza)•	
osada wczesnośredniowieczna•	
osada późnośredniowieczna•	
osada nowożytna•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 29 września do 24 października 
przez Tadeusza Łaszkiewicza (PKZ Poznań). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 50,5 m².

Badania prowadzono w celu zabezpieczenia fragmentów krawędzi piaskowni, w części 
południowej.

Wykonano plan sytuacyjno-wysokościowy zachodniej części stanowiska. Sondowano na głęb. 
około 1 m specjalistycznym szpadlem głębokościowym, w kilku krótkich osiach - 20 otworów.

Nawarstwienia około 1,2 m ze szczególnym nasileniem materiału krzemiennego w partiach 
spągowych i wybranych częściach wykopów spowodowały zastosowanie metody eksploracji 
w ramach siatki metrowej z przesiewaniem warstw sitem. Rozpoznano zasięg stanowiska, występujący 
na obszarze około 6 ha.

Stwierdzono wielokulturowy charakter - wyróżniono 10 jednostek kulturowo-chronologicznych 
ze szczególnym nasileniem najstarszego osadnictwa z paleolitu schyłkowego i mezolitu oraz kultury 
łużyckiej.

Badania prowadzono w obrębie 5 wykopów, odkryto 40 obiektów nieruchomych o charakterze 
osadowym. Pozyskano 4600 źródeł ruchomych: w tym 2450 krzemieni i 2100 fragmentów 
ceramiki.

Stanowisko niszczone w wyniku nielegalnego wydobycia piasku i żwiru. Badania ratownicze 
skupiły się na zabezpieczeniu krawędzi piaskowni oraz rozpoznaniu zasięgu stanowiska.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum w Międzyrzeczu.
Atrakcyjność i znaczenie pozyskanych źródeł oraz fakt dalszej dewastacji skłania do kontynuacji 

badań.

TARGONIE WIELKIE, st. 9, gm. Zawady, woj. łomżyńskie, AZP 36-81
stanowisko wielokulturowe•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Witolda Migala (Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie). Finansowane przez PSOZ. Przebadano powierzchnię 2,07 ara.

Badania miały charakter ratowniczy, ponieważ w wyniku eksploatacji piasku część stanowiska 
została zniszczona. Stanowisko usytuowane jest na obszarze wydmy, stanowiącej część większego 
kompleksu wydmowego położonego w zakolu rzeki Narwi.

W trakcie prac odkryto 865 zabytków krzemiennych i 5655 fragmentów ceramiki. Na podstawie 
pozyskanego materiału stwierdzono występowanie obozowiska schyłkowopaleolitycznego (rdzenie 
dwupiętrowe), mezolitycznego (rdzenie) i osady z epoki neolitu, wczesnej epoki brązu i epoki brązu – 
kultura niemeńska i trzciniecka. Potwierdzone zostało także osadnictwo z wczesnego średniowiecza 
i średniowiecza. 

Materiały znajdują się w zbiorach Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży.

WILCZYCE, st. 10, gm. loco, woj. świętokrzyskie, AZP 88-73/10
obozowisko kultury magdaleńskiej (górny paleolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 24 sierpnia do 18 września przez 
Zofię Sulgostowską (IAiE PAN w Warszawie). Finansowane przez GKZ i IAiE PAN w Warszawie. 


