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•	 cmentarzysko kultury unietyckiej (I okres epoki brązu)
osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu - HaC)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, na trasie autostrady A-4, przeprowa-
dzone od 28 czerwca do 4 grudnia pod kierunkiem dr Ewy Bugaj (Instytut Pra-
historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez 
Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Drugi sezon badań.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2001-2002”, s. 216-223.

•	 osada kultury łużyckiej
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne przeprowadzone od 16 maja do 16 czerw-
ca pod kierunkiem K. Szamałek (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział 
w Poznaniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad.

•	 ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej ze starszej epoki brązu•	
osada kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 6 września do 4 
października pod kierunkiem Wojciecha Mazurka (autor sprawozdania, Mu-
zeum Chełmskie w Chełmie). Finansowane przez WKZ w Lublinie. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię około 1,50 ara.

Stanowisko jest zlokalizowane na niewielkim wyniesieniu o ekspozycji 
okrężnej, na prawym brzegu rzeki Udał. Pod warstwą orną o miąższości do 
30 cm zalega warstwa kulturowa o podobnej miąższości z mocno rozdrob-
nionym materiałem ceramicznym, głównie kultury łużyckiej, i dość licznym 
materiałem krzemiennym. Odkryto 34 obiekty, z czego większość była na-
ruszona przez wybieranie piasku, 7 spośród tych obiektów to jedynie prze-
barwienia w obrębie warstwy kulturowej. Pozostałe to owalne lub regularnie 
okrągłe, niewielkie obiekty (średnica do około l m) z zachowanym w mniej-
szej lub większej ilości materiałem ceramicznym kultury łużyckiej oraz 
nielicznymi krzemieniami. W kilku obiektach natrafiono na wyraźne ślady 
przepalenia (obiekty nr: 2, 4, 6, 19, 32, 34). W kilku pojawiły się drobne, spa-
lone kości (ob.: nr l, 4, 19, 8, 32). Nie ma pewności, że są to kości ludzkie. 
Wybierzysko piasku o powierzchni ponad l ha jest eksploatowane chaotycz-
nie. W miejscach, gdzie natrafiono na obiekty archeologiczne, pobór piasku 
był zaniechany. Stąd się wzięły liczne ostańce w obrębie piaskowni, które 
wskazane byłoby przebadać i uratować częściowo zachowane obiekty ar-
cheologiczne. Postulowana jest kontynuacja badań szczególnie w części dziś 
jeszcze niezniszczonej, która w krótkim czasie może jednak ulec całkowitej  
degradacji.

Materiał i dokumentacja są przechowywane w Muzeum Chełmskim.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Archeologii Polski Środkowo-

Wschodniej”, t. VII, 2005 rok, s. 77-86.
Badania będą kontynuowane.

patrz: wczesne średniowiecze

•	 cmentarzysko kultury łużyckiej (przełom V okresu epoki brązu-okres 
halsztacki)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 31 lipca do 12 
sierpnia pod kierunkiem mgr. Mariusza Krawczyka (Muzeum w Nysie). Finan-
sowane przez Opolskiego WKZ. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 
157 m².

MILEJOWICE, st. 19,  
gm. Żórawina, woj. dolnośląskie

MŁODZIEJOWICE, st. 21,  
gm. Strzałkowo,  
woj. wielkopolskie

MOŁODUTYŃ, st. 17,  
gm. Kamień, woj. lubelskie, 
AZP 81-91/142

Naszacowice, st. 1,  
gm. Podegrodzie,  
woj. małopolskie
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Badania miały charakter ratowniczy ze względu na głęboką orkę oraz po-
stępującą erozję stokową gleby. Stanowisko jest zlokalizowane na stoku roz-
ległego wyniesienia. Założono 2 wykopy, w których przebadano 26 obiektów, 
w tym 25 grobów ciałopalnych (popielnicowych i jamowych) o różnym stopniu 
zniszczenia oraz jamę o nieokreślonej funkcji.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 217-221.

patrz: późne średniowiecze

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej z IV/V okresu epo-
ki brązu – wczesnej epoki żelaza (halsztat C)

Badania prowadziła mgr Urszula Narożna-Szamałek (autorka sprawozdania, 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu). W pracach uczestniczyli studenci IV roku 
archeologii Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu: B. Haraj, A. Neugebauer, Z. Zamojski oraz P. Sobański i M. Szamałek. Finan-
sowane przez Wielkopolskiego WKZ w Poznaniu. Pierwszy sezon badań.

Badania miały charakter ratowniczo-rozpoznawczy w związku z dewasto-
waniem stanowiska przez liczne wkopy rabunkowe. Cmentarzysko, znajdu-
jące się w klinie leśnym, zostało odkryte podczas prac leśnych w 1895 r. Sta-
nowisko zostało wpisane do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego 
WLKP.8/A. W trakcie tegorocznych badań założono 7 wykopów o wymiarach 
10 x 2 m, 8 x 2 m, 5 x 2 m. Różna długość wykopów wynikała z konieczności 
uniknięcia wycinki drzew. Łącznie przebadano powierzchnię 108 m2. W trak-
cie tegorocznych badań odkryto 17 grobów. Niektóre z nich znajdowały się 
na głębokości 25-30 cm, inne na głębokości 70-90 cm od obecnej powierzchni 
gruntu. W grobach znajdowały się od l do 3 popielnic ustawionych obok siebie. 
Funkcję popielnic stanowiły naczynia wazowate o dwustożkowatym kształcie, 
niekiedy bogato zdobione. Poza wazami w grobach występowały różne rodzaje 
naczyń w liczbie dochodzącej do 15. Układano je niekiedy piętrowo, wkładano 
jedno w drugie, przy czym większość naczyń układano dnem do góry. W kilku 
grobach oprócz naczyń wśród spalonych szczątków zmarłych znaleziono frag-
menty ozdób brązowych i grociki z zadziorami.

Groby występują prawdopodobnie w małych skupiskach na powierzchni 
około l ha. Założone wykopy określiły maksymalny zasięg stanowiska.

W związku z notorycznym niszczeniem stanowiska konieczne jest prze-
prowadzenie ratowniczych badań w przyszłym roku.

patrz: paleolit

•	 cmentarzysko birytualne kultury łużyckiej (III-V okres epoki brązu)
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 3 do 12 lipca pod 

kierunkiem dr Anity Szczapanek, mgr Magdaleny Wieczorek (autorka sprawoz-
dania), Pawła Jarosza (Archeo-Kielce, Zakład Antropologii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie). Finansowane przez WKZ i Zakład Antropologii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przebadano powierzchnię 1,75 ara.

Odkryto 16 obiektów grobowych (nr 1310-1325), w tym grób szkieletowy 
(nr 1321), pochówek birytualny (w górnych partiach grobu przepalone kości, 

Nowe Miasteczko, st. 4, 
wykop. I, gm.  loco,  
woj. lubuskie, AZP 67-16/117

Nowy Dwór, st. 7, gm. Peplin, 
woj. pomorskie, AZP 20-44/55

OBORNIKI WIELKOPOLSKIE, 
st. 16, woj. wielkopolskie,  
AZP 46-26

Ojców, Jaskinia Łokietka, 
st. 24, woj. małopolskie, AZP 
99-55/22

OPATÓW, st. 1, gm. loco, 
woj. śląskie, AZP 83-46/10
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