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STARY ZAMEK. pow.Wrocław Muzeum Archeologiczne
Stanowisko 2 ve Wrocławiu

Badania prowadził mgr Jerzy Romanow. Finansował 
WKZ we Wrocławiu. Trzeci sezon badań. Osada 
wielokulturowa z młodszej epoki kamienia i wczes

nej epoki żelaza oraz cmentarzysko unietyckie z 
wczesnej epoki brązu i osada wczesnośredniowiecz
na.

Ogółem przebadano powierzchnię 7,5 ara. Odkryto i wyekspłorowano 
33 obiekty osadnicze o różnej przynależności kulturowej. Najlicztliej repre
zentowane są obiekty neolityczne związane z osadnictwem kultury ceramiki 
wstęgowej rytej, kultury ceramiki wstęgowej kłutej, kultury pucharów le j
kowatych i amfor kulistych.

2 obiekty związane są  z osadnictwem kultury łużyckiej, 3 z osadnictwem 
wczesnośredniowiecznym.

Przebadano również dalszą część cmentarzyska kultury unietyckiej od
krytego w roku ubiegłym. Pięć odkrytych grobów grupy marszowickiej było 
poważnie zniszczonych głęboką orką. Szkielety były skurczone, ułożone na 
prawym boku, usytuowane po osi północ-południe, czaszką na południe i twa- 
rzoczaszką na wschód. W dwóch przypadkach zachowało się wyposażenie 
grobowe w postaci ceramiki.

STARY ZAMEK, pow.Wrocław Muzeum Archeologiczne
Stanowisko 2a we Wrocławiu

Badania prowadził mgr Jerzy Romanow, przy współ
pracy: mgr Krystyny Kowalskiej, mgr Oleny Prus i 
mgr Krystyny Sierżant. Finansowało Muzeum Archeo
logiczne we Wrocławiu. Drugi sezon badań. Osada 
wielokulturowa z młodszej epoki kamienia, przeło
mu epoki brązu i epoki żelaza oraz z wczesnego 
średniowiecza.

Przebadano obszar o powierzchni 5 ,5  ara. Odkryto i wyekspłorowano 
21 obiektów osadniczych związanych z osadnictwem następujących kultur: 
ceramiki wstęgowej rytej, wstęgowej kłutej, pucharów lejkowatych, am
for kulistych, kulturą łużycką. 1 obiekt związany był z osadnictwem wczes
nośredniowiecznym /X1I/X11I w ./.

Do najciekawszych odkryć na stanowisku należy odsłonięcie trapezowa-



tej chaty związanej z osadnictwem kultury ceramiki wstęgowej kłutej oraz 
znalezienie 2 motyk kamiennych i fragmentu motyki z poroża jelenia.

STOBN1CA-TRZYMORC1, pow. Piotrków Trybunalski 
Stanowisko 2 patrz

okres lateński

STRACHÓW, pow.Wrocław patrz
Stanowisko 1 wczesne średniowiecze

SZCZECIN -JE Z1ERZYCE patrz
Stanowisko 19 mezolit

TOLKMICKO, pow.Elbląg Muzeum Archeologiczne
Stanowisko 1 w Gdańsku

Badania prowadził mgr Jerzy Szwed. Finansowało 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Trzeci sezon 
badań. Stanowisko wydmowe z okresu neolitu /gru 
pa rzucewska kultury ceramiki sznurowej/.

Założono dwa nowe wykopy w dolnej partii wzgórza na odcinku najlicz
niejszego występowania wyrobów krzemiennych, Wykopy stanowiły kontynua
cję ubiegłorocznych wykopów zlokalizowanych w kierunku północnym.

Przebadano obszar 60 m^. Brak było warstwy kulturowej. Zabytki, w 
przeważającej większości krzemienne, zalegały w warstwie współczesnej 
próchnicy. Poniżej w piasku odkryto dolne, zniszczone fragmenty dwóch jam 
wypełnionych ciemną ziemią, kamieniami polnymi oraz większą ilością ułam
ków grubościennych naczyń glinianych. Powierzchnia zewnętrzna jest schro- 
powacona, pozbawiona ornamentów. W jamie znaleziono również kilka odpad
ków krzemiennych*

W środkowej części południowego wykopu zabytki krzemienne znajdowa
no jeszcze na głębokości do 1 m, podczas gdy w pozostałych wykopach zanika
ły całkowicie już na głębokości 30-40 cm. Należy przypuszczać, że badania 
tegoroczne objęły środkową część osady neolitycznej. Wśród narzędzi krze
miennych przeważały drapacze i grociki "liściak i". Sporadycznie wystąpiły 
poza krzemieniem bałtyckim inne gatunki surowca.

TOMASZOW, pow.Szydłowiec 
Stanowisko 1 i 11

patrz
paleolit i mezolit


