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Kurhan po zakończeniu badań zrekonstruowano.

Święty Wojciech, st. 7, gm., Międzyrzecz, woj. gorzowskie, AZP 51-14/22 – patrz: paleolit

Targonie Wielkie, st. 9, gm. Zawady, woj. łomżyńskie, AZP 36-81 - patrz: paleolit

Toczyłowo, st.7, gm. Grajewo, woj. łomżyńskie, AZP 26 – 80 - patrz: mezolit

Tyszowce, st. 3, gm. loco, woj. zamojskie, AZP 90-92/20 - patrz: wczesna epoka brązu

Wapniarnia, st. 129, gm. Trzcianka, woj. pilskie, AZP 38-24/74 - patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

Wąsowo, stan. 29, gm. Kuślin, woj. poznańskie, AZP 53-21/69 - patrz: mezolit

WIELICZKA, st. 87, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 104-58/20
osada kultury lendzielskiej, ze środkowego neolitu•	

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach do 14 do 27 sierpnia, przez 
Kazimierza Regułę (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka). Finansowane przez Muzeum Żup 
Krakowskich Wieliczka. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 66 m².

Warstwa 1 – humus grubości 0-25 cm
Warstwa 2 - warstwa kulturowa grubości 5 cm
Warstwa 3 - gliniasty calec; zaczął pojawiać się na głębokości 26-30 cm
Odkryto dużą półziemiankę (została wyeksplorowana w połowie), ślad po paliku drewnianym, 1 

ślad po jamie słupowej i 1 jamę kulturową.
Materiał ruchomy z wypełniska obiektów i z penetracji pola, na którym prowadzono badaniato: 

ułamki naczyń charakterystyczne dla kultury lendzielskiej (grupa pleszowsko-modlnicka), wyroby 
krzemienne z surowca jurajskiego i obsydianu, tłuczek krzemienny, węgle drzewne, polepa i kamienie 
piaskowcowe.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach i Materiałach do Dziejów Żup Solnych”.
Badania będą kontynuowane.

WIELICZKA, st. 95, gm. loco, woj. krakowskie, AZP 104-58/14
osada z okresu neolitu•	
osada kultury lendzielskiej ze środkowego okresu neolitu•	
osada z okresu wczesnego średniowieczna•	

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach do 27 lipca do 10 sierpnia, 
przez Kazimierza Regułę (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka). Finansowane przez Muzeum Żup 
Krakowskich Wieliczka. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 100 m².

Warstwa 1 - humus: 0-20 cm
Warstwa 2 - poglebie: 20-55 cm
Warstwa 3 - gliniasty calec: 28-55 cm


