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Tpatrz: wczesna i starsza epoka brązu

patrz: wczesne średniowiecze

pomorskie, AZP 35-45/168
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
osada kultury łużyckiej/pomorskiej (epoka brązu i wczesna epoka  •	
żelaza)
osada kultury oksywskiej (młodszy okres przedrzymski)•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	
osadnictwo z okresu nowożytnego•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 16 maja do 24 czerw-
ca przez ekspedycję Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego na 
podstawie umowy zawartej między Uniwersytetem Warszawskim a Uniwer-
sytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracami terenowymi kierował 
mgr Marcin Gładki (autor sprawozdania reprezentujący Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego). Koordynatorami ratowniczych badań arche-
ologicznych z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskie-
go byli prof. dr hab. Tomasz Mikocki oraz dr Adam Waluś. Nadzór meryto-
ryczny nad realizacją umowy sprawowali prof. dr hab. Wojciech Chudziak 
oraz prof. dr hab. Jerzy Gąssowski. Badania finansowała Agencja Budowy  
i Eksploatacji Autostrad.

Preliminowany obszar przeznaczony do badań określono na 0,50 ha. W wy-
niku prac archeologicznych przebadano jednak obszar o łącznej powierzchni 
9675 m2. Na przebadanym obszarze odkryto i wyeksplorowano pozostałości 
165 obiektów archeologicznych (w tym 47 negatywów posłupowych) oraz 3 
warstwy kulturowe zalegające na obszarze o łącznej powierzchni 2500 m². Na 
podstawie materiałów zabytkowych pozyskanych z warstw i obiektów wyróż-
niono 5 faz zasiedlenia stanowiska, związanych odpowiednio z kulturą cera-
miki wstęgowej rytej, kulturą łużycką i kulturą pomorską, kulturą oksywską, 
wczesnym średniowieczem i czasami nowożytnymi.

Stanowisko nr 5 w Bocieniu jest położone na obszarze wysoczyznowym i zaj-
muje rozległy garb morenowy o powierzchni około 4 ha, którego południowy stok 
dotyka krawędzi nieistniejącego już zbiornika wodnego. Badania objęły jedynie 
zachodni skraj stanowiska położony na obszarze kolizji z przebiegiem autostrady 
i były prowadzone zgodnie z wytycznymi Uniwersytetu im. Mikołaja Koperni-
ka dla prowadzących badania wykopaliskowe na inwestycjach liniowych w woj. 
kujawsko-pomorskim. W celu rozpoznania stratygrafii stanowiska wykonano 4 
sondaże na osi zachód-wschód oraz profil północ-południe stanowiska.

Na przebadanym obszarze zarejestrowano i wyeksplorowano 3 warstwy 
kulturowe. Warstwy II i III, złożone z ciemnoszaro-czarnego piasku gliniastego 
i miąższości do 0,60 m zawierały wyłącznie materiał zabytkowy kultury cera-
miki wstęgowej rytej i były powiązane z obszarami intensywnej penetracji oraz 
działalności gospodarczej ludności tej kultury.

Najbardziej niejednorodna pod względem chronologii i przynależności 
kulturowej była warstwa I o miąższości do 0,40 m. Składała się z ciemnosza-
rego piasku gliniastego i zajmowała powierzchnię około 20 arów w środkowej 
i wschodniej części stanowiska. Z warstwy pozyskano 691 fragmentów cera-
miki pochodzącej ze wszystkich faz osadniczych reprezentatywnych dla sta-
nowiska. Z tego względu można wnosić, iż miała ona częściowo charakter  
zapływiskowy.

Bochnia, st. 45,  
woj. małopolskie, AZP 104-
61/67

Bobowicko, st. 3,  
gm. Międzyrzecz,  
woj. lubuskie, AZP 51-15/80

BOCIEŃ, st. 5, gm. Chełmża, 
woj. kujawsko-pomorskie
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Osadnictwo neolityczne kultury ceramiki wstęgowej rytej (KCWR)
Obiekty związane z osadnictwem KCWR grupowały się głównie w pomoc-

nej i południowo-zachodniej części stanowiska. Centralna część stanowiska po-
zostawała niezasiedlona, tworząc prawdopodobnie pusty plac wewnątrz osady. 
W części północnej znajdowały się pozostałości długiego domu o konstrukcji 
słupowej o wymiarach 27/4 m oraz związanych z nim glinianek i jam o charak-
terze gospodarczym. Glinianki były usytuowane wzdłuż ścian domu, pełniąc 
jednocześnie funkcję jam śmietnikowych i odpadkowych. Z wypełnisk obiek-
tów pozyskano liczny materiał krzemienny, żarna kamienne, potłuczone na-
czynia, a także – co ciekawe – pojedyncze bryłki bursztynu i gliniane paciorki. 
W części południowo-zachodniej znajdowały się warstwa kulturowa oraz sku-
pisko jam, tworzące zaplecze gospodarcze i produkcyjne dla długiego domu. 
Z wypełnisk obiektów pozyskano liczne narzędzia oraz półwytwory z krzemie-
nia czekoladowego, 2 siekierki kamienne, żarna, tłuki, rozcieracze oraz płytki 
szlifierskie, kości i surowiec kamienny w postaci wyselekcjonowanych kamieni 
narzutowych z piaskowca, piaskowca kwarcytowego.

Łącznie na stanowisku zarejestrowano 99 obiektów związanych z osadnic-
twem KCWR, z których pozyskano 5602 fragmenty ceramiki, 288 półwytwo-
rów krzemiennych, 48 narzędzi krzemiennych. Na podstawie ornamentyki na-
czyń (ornament nutowy, ornament pełnej, wypunktowanej wstęgi) chronologię 
zespołu osadniczego należy wiązać wstępnie z II (środkową) i III (późną) fazą 
rozwojową tej kultury w dorzeczu Odry i Wisły.

Osadnictwo epoki brązu i wczesnej epoki żelaza
W wyniku przeprowadzonych badań odkryto najprawdopodobniej jedynie 

zachodni skraj większego skupiska osadniczego z epoki brązu i wczesnej epoki 
żelaza. Pozostała część osady znajduje się najprawdopodobniej poza zasięgiem 
pasa autostrady. Z omawianym okresem można wiązać 9 obiektów jamowych, 
z których pozyskano łącznie 532 fragmenty ceramiki oraz grocik krzemienny. 
Omawiane obiekty grupowały się we wschodniej części badanego obszaru, nie 
tworząc skupisk o wyraźnych powiązaniach funkcjonalnych. Obecny w obiek-
tach i warstwie I materiał zabytkowy składał się głównie ze środkowych partii 
naczyń, nie dając podstaw do uściślenia chronologii w ramach okresów epoki 
brązu i wczesnej epoki żelaza.

Osadnictwo z młodszego okresu przedrzymskiego
Tak jak w przypadku osadnictwa epoki brązu uchwycono najprawdopo-

dobniej jedynie zachodni skraj osady kultury oksywskiej. W obrębie przebada-
nego obszaru wyróżniono 5 obiektów jamowych z materiałami tej kultury. Nie 
tworzyły one jednak czytelnego układu przestrzenno-funkcjonalnego. Z ich 
wypełnisk pozyskano łącznie 460 fragmentów ceramiki. Materiał ceramiczny 
z młodszego okresu przedrzymskiego dominował pod względem ilościowym 
w warstwie I, skąd pozyskano 237 fragmentów z tego okresu. Na podstawie ana-
lizy technologicznej i formalnej ceramiki z młodszego okresu przedrzymskiego 
można stwierdzić, że osadnictwo kultury oksywskiej rozwijało się na tym sta-
nowisku od faz Al do A3.

Osadnictwo wczesnośredniowieczne
Materiały wczesnośredniowieczne pozyskano łącznie z 13 obiektów jamo-

wych, z których 2 pełniły funkcję palenisk oraz warstwy I. Tak jak w przypad-
ku okresów poprzednich układ przestrzenny wczesnośredniowiecznej osady 
otwartej jest niemożliwy do ustalenia. Wynika to z przebadania jedynie zachod-
niego skraju zespołu osadniczego. Obiekty wczesnośredniowieczne grupowały 
się w dwu skupiskach w części wschodniej badanego obszaru. Na podstawie 
analizy materiałów ceramicznych wśród materiałów i obiektów wczesnośre-
dniowiecznych można wyróżnić 2 fazy osadnicze: wczesną z VIII-X w. i późną 
z XI i XII w. Łącznie z obiektów wczesnośredniowiecznych pozyskano 402 frag-
menty ceramiki, z warstwy 124 fragmenty oraz osełkę kamienną.
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Osadnictwo nowożytne
Osadnictwo nowożytne grupowało się głównie w północnej części stano-

wiska. Dominowały prostokątne, duże (do wielkości 6 x 4 m.) obiekty o nieja-
snej funkcji pozostające w bezpośredniej bliskości z mniejszymi o analogicz-
nych kształtach. Osadnictwo nowożytne częściowo zniszczyło obiekty KCWR, 
a zwłaszcza dołki posłupowe w obrębie długiego domu. Z wypełnisk obiektów 
pozyskano 518 fragmentów ceramiki datowanej na schyłek XVII i XVIII w.

W wyniku przeprowadzonych badań wykopaliskowych udało się całkowicie 
rozpoznać zespół osadniczy KCWR. Zarejestrowane obiekty tworzyły wyraźny 
układ przestrzenny i umożliwiły odtworzenie pełnego zaplecza gospodarczego 
dla niewielkiej osady skupionej wokół pojedynczego długiego domu. Za niewy-
starczający należy uznać stopień rozpoznania osadnictwa epoki brązu, wczesnej 
epoki żelaza, młodszego okresu przedrzymskiego i wczesnego średniowiecza. 
Sytuację mogą rozstrzygnąć jedynie dalsze badania wykopaliskowe.

patrz: wczesne średniowiecze

•	 osada z epoki neolitu
osada kultury łużyckiej z okresu halsztackiego•	
osada kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego •	
i okresu wpływów rzymskich

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od września do li-
stopada pod kierunkiem Bartłomieja Koniecznego (autor sprawozdania, Pra-
cownia Archeologiczna –Bartłomiej Konieczny). Finansowane przez inwestora 
prywatnego. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 3,50 ara.

Prace prowadzono w strefie inwestycji budowlanej. Po wykonaniu wstęp-
nych sondaży, które dały wynik negatywny, usunięto warstwę ziemi ornej 
(o głębokości około 20 cm). Na oczyszczonej powierzchni pojawiły się niere-
gularne zarysy obiektów. Występowały one w dużym rozproszeniu, nie two-
rząc wyraźnego układu. Były to zazwyczaj nieregularne zaciemnienia o śred-
nicy 100-150 cm i miąższości wypełnisk nieckowatych sięgających 80-180 cm. 
Natrafiono na resztki dolnych partii dwóch palenisk. Materiał archeologicz-
ny jest nieliczny. W obiektach odkrywano po kilka sztuk w eksplorowanych  
poziomach.

Wstępna klasyfikacja chronologiczno-kulturowa pozwala określić odkry-
te obiekty jako część osady kultur z okres neolitu, kultury łużyckiej okresu 
halsztackiego oraz kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego 
z okresu wpływów rzymskich.

Odkryte obiekty występują na dość dużej głębokości, co chroni je przed 
niszczeniem w trakcie tradycyjnej uprawy ziemi i pracach sadowniczych.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Arche-
ologicznym w Krakowie.

Badania nie będą kontynuowane.

•	 osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)
osada kultury malickiej (neolitu)•	
osada kultury mierzanowickiej•	
osada kultury łużyckiej•	
ślady osadnicze z okresu średniowiecza•	

Szerokoprzestrzenne ratownicze badania wykopaliskowe na trasie plano-
wanej autostrady A4 Kraków-Tarnów, prowadzone przez dr Agnieszkę Czekaj-
Zastawny (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie), mgr. 
Alberta Zastawny (Muzeum Archeologiczne w Krakowie).

Bokinka Królewska, st. 8, 
gm. Tuczna, woj. lubelskie, 
AZP 63-88/45

BOLECHOWICE, st. 11,  
gm. Zabierzów,  
woj. małopolskie, AZP 101-55/21

BRZEZIE, st. 17, gm. Kłaj, 
woj. małopolskie
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