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Odkryte obiekty nieruchome, w specyficznym w formie wykopie poświadczają w zdecydowany 
sposób istnienie w tym rejonie bardzo rozległej wielokulturowej osady, której szczegółowa chrono-
logia i charakter mogą być rozpoznane tylko w trakcie szerokpłaszczyznowych, stacjonarnych badań 
archeologicznych.

NOWY DWÓR, st. 13, gm. Pelplin, woj. pomorskie, AZP 20-44/113
ślad osadnictwa schyłkowo paleolitycznego•	
ślad osadnictwa z młodszej epoki neolitu•	
ślad osadnictwa z wczesnej epoki brązu•	
ślad osadnictwa z środkowej, młodszej i późnej epoki brązu•	
osadnictwo z wczesnej epoki żelaza (Ha C-D)•	
ślad osadnictwa z okresu lateńskiego•	
cmentarzysko wczesnośredniowieczne•	
ślad osadnictwa nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone pod kierunkiem dr Witolda Świętosław-
skiego przez pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz studentów Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Finansowane przez Agencje Budowy i Eksploatacji 
Autostrad. Ogółem przebadano powierzchnię 136 arów.

Wyniki badań zostały opublikowane w „ Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. V, s. 
21-100, oraz w „Raporcie  96-99”, s. 37-38.

Obłudzin, st. 3, gm. Płoniawy-Bramura, woj. mazowieckie, AZP 42-67/4 – patrz: środkowa, młodsza 
i późna epoka brązu

Opatów, st. 1, gm. loco, woj. śląskie, AZP 83-46/10 – patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

OPOKI, st. 47, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 43-43
osada kultury trzcinieckiej i osada kultury łużyckiej z III okresu epoki brązu•	
osada kultury pomorskiej (środkowy okres lateński)•	
osada z wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone we wrześniu, przez Aleksandra Andrzejew-
skiego (autor sprawozdania) i Krzysztofa Janickiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 
Pracownia Dokumentacji Archeologiczno-Konserwatorskiej). Finansowane przez WKZ w Toruniu. 
Drugi sezon badań - kontynuacja badań z 1998 roku. W obecnym sezonie założono 4 wykopy i prze-
badano powierzchnię 400 m². 

Pod warstwą orną zarejestrowano 13 obiektów (o numerach od 28 do 40) oraz skupisko ceramiki 
(nr 3). Odkryte obiekty archeologiczne (jamy zasobowe, paleniska) stanowią relikty o charakterze 
osadniczym kultury trzcinieckiej, łużyckiej (III EB) i pomorskiej (środkowy okres lateński) oraz da-
towane na XII wiek ślady osady wczesnośredniowiecznej.

W wyeksplorowanych obiektach znaleziono tylko fragmenty naczyń glinianych, które pozwoliły 
na określenie ich przynależności chronologicznej oraz destrukty kości zwierzęcych. Poza tym w war-
stwie ornej znaleziono 98 fragmentów ceramiki kultury pomorskiej, 35 fragmentów wczesnośrednio-
wiecznej ceramiki naczyniowej, przęślik gliniany, ceramiczny pionek do gry, 2 krzemienie oraz 4 
fragmenty kości ludzkich.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w: „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.


