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skupiskach (jedno przy steli). Zęby umieszczone były nierzadko poza popielnicą, w innym 
naczyniu, pod kamieniem lub osobno w ziemi. Niekiedy kości ludzkie umieszczane byty 
poza popielnicą w odrębnych skupiskach. Stwierdzono także groby z kilkoma popielnicami 
(do trzech). Przy jednym z naczyń zooraorficznych odtrącony wylew ustawiony zostat obok 
naczynia. Podobne praktyki zaobserwowano przy popielnicach. Część grobów posiadała 
obstawę kamienną, a niektóre kamienne stele.

R eguły , e t. V Państwowe M uzeum Archeologiczne
gm . M ich a ło w ice , w oj. s t. w ar- w Warszawie
szaw sk ie  
A ZP 58-65/39

Badania prowadziła mgr Urszula Perlikowska-Puszkarska. Finanso
wane przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjno-Usługową „Raszyn”. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury  grobów kloszowych 
na złożu wtórnym. Okres halsztacki D — środkowy okres lateński.

Stanowisko zostało odkryte w 1986 r. przez mgr. Stefana Woydę podczas badań po
wierzchniowych w ramach AZP

Badania archeologiczne podjęto w związku z przeznaczeniem terenu zajętego przez 
stanowisko pod zabudowę. Wytyczono 24 wykopy o łącznej powierzchni 360 m . W w ar
stwie ornej oraz we współczesnych wkopach stwierdzono występowanie m ateriału krze
miennego i fragm. ceramiki datowanych na epokę brązu, okres lateński, okres wpływów 
rzymskich i wczesne średniowiecze, z przewagą m ateriału ceramicznego charakterystycz
nego dla kultury grobów kloszowych. W przemieszanych warstwach współczesnych wko- 
pów stwierdzono występowanie spalenizny.

Badania wykazały, że występujące na stanowisku m ateriały zabytkowe są na złożu 
wtórnym, poza zasięgiem właściwego stanowiska archeologicznego, które uległo zniszcze
niu. Stanowisko było zlokalizowane prawdopodobnie na kulminacji sąsiedniego wzniesie
nia, które obecnie jest całkowicie zabudowane.

M ateriały i dokumentacja znąjdują się w Państwowym Muzeum Archeologicznym 
w Warszawie.

Badania zakończono.

S iem yśl, s t. 30 Muzeum Okręgowe w Koszalinie
gm . loco , w oj. k o s z a liń s k ie  
A ZP 18-15/30

Badania prowadzili mgr mgr Ignacy Skrzypek (autor sprawozdania)
i Henryk Janocha. Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Kosza
linie. Pierwszy sezon badań. Osada kultury pomorskiej z okresu 
lateńskiego, ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich, osada 
wczesnośredniowieczna (X-XI w.).

Stanowisko zarejestrowane zostało w trakcie badań powierzchniowych AZR Położone 
jest na terenie wyeksploatowanej żwirowni, usytuowanej na terasie zalewowej i nadzale- 
wowej rzeki Dębosznicy, ok. 1 km na południowy wschód od wsi Siemyśl i ok. 400 m na 
południowy zachód od szosy Siemyśl-Trzynik-Gościno.

Badania miały charakter ratowniczo-zabezpieczający. Przy profilach żwirowni założo
no 6 wykopów o powierzchni 10 m2, rejestrując 6 obiektów osadniczych oraz warstwę 
kulturow ą o miąższości od 0,15 do 0,30 m. W wykopie 1 i 2 odsłonięto resztki pieców 
gospodarczych, z tym że piec n r 1 posiadał obudowę kamienną.



48 Wczesna epoka żelaza

Wypełniska tych obiektów tworzyło rumowisko polepy z odciskami beleczek, grudki 
sprażonej gliny, bryłki żużla żelaznego, spalenizna i fragm. naczyń glinianych o powierz
chniach schropowaconych, z karbowanymi krawędziami wylewów. Obydwa piece wystąpi
ły w północnej, wyższej partii terasy nadzalewowej i zawierały wyłącznie m ateriał cera
miczny kultury pomorskiej, datowany wstępnie na wczesny i środkowy okres lateński. 
W wykopach n r 3-6 wystąpiły paleniska, jam y posłupowe oraz pólziemianka (wykop 6) 
z przewagą ceramiki wczesnośredniowiecznej i kilkoma fragm. ceramiki rzymskiej. Na 
powierzchni stanowiska znaleziono krzemienny wiór neolityczny obustronnie załuskany 
i 3 fragm. ceramiki późnośredniowiecznej.

M ateriały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koszalinie.
Z uwagi na dość znaczne zniszczenie stanowiska badania nie będą kontynuowane.

T arnów , s t. 7 Pracownia Archeologiczno-Konserwa-
A ZP 104-66/7 torska w Tarnowie

Badania ratownicze prowadzi! mgr Andrzej Cetera. Finansowane 
przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Krakowie. Osada wie
lokulturowa (kultura łużycka, przeworska i wczesne średniowiecze).

Stanowisko odkryto w 1981 r., podczas badań powierzchniowych. Zajmuje ono rozległy, 
wyodrębniony cypel, położony w dolinie Białej Dunajcowej i wyznacząjący tu  Próg Karpacki.

W grudniu 1993 r. badaniami ratowniczymi objęto północną, najbardziej zagrożoną 
część stanowiska. Badania ograniczyły się do zadokumentowania 75 m długości profilu 
skarpy drogi, bez możliwości eksploracji obiektów. Stwierdzono występowanie wyraźnej 
warstwy kulturowej grubości 25-50 cm, z której wyodrębniały się denne partie obiektów 
osadowych. Wyróżnionych zostało 8 obiektów, z których pochodzi nieliczny m ateriał cera
miczny należący do kultury łużyckiej z okresu halsztackiego.

Znaczna destrukcja stanowiska, zachowane jedynie przydenne części obiektów oraz 
przypadkowość cięcia profilowego utrudniają interpretację zadokumentowanych obiektów, 
wydaje się jednak, iż większość z nich miała charakter jam.

W przypadku budowy drugiej nitki obwodnicy badania będą kontynuowane.

W ic ina , s t. 1 Muzeum Archeologiczne Środkowego
gm . J a s i e ń ,  w oj. z ie lo n o g ó r-  Nadodrza w Zielonej Górze
sk ie
A ZP 65-10/1

Badania prowadził dr Adam Kołodziejski. Finansowane przez Mu
zeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze. Dwu
dziesty ósmy sezon badań. Osada obronna z okresu halsztackiego.

Prace w sezonie 1993 stanowiły kontynuację badań nad systemem obronnym osady. 
Wykonano w części wschodniej 3,25-arowy przekop przez wal w miejscu spodziewanego 
wjazdu do osady. Osada, w rzucie poziomym w kształcie zaokrąglonego trójkąta, posiadała 
bram ę wjazdową w miejscu wierzchołka trójkąta. Załamanie wału pod kątem  45o pozwa
lało w najlepszy sposób bronić wjazdu od zewnątrz i w przypadku forsowania bramy — 
wewnątrz osady. Wjazd umocniony był kamieniami w wypełnisku wału i miał brukowaną 
kamieniami drogę wjazdową. Zachowały się słupy umocnień bocznych drogi i słupy być 
może pomostu po stronie wewnętrznej.

Do zbadania pozostała część zewnętrzna wjazdu wraz z ewentualnymi pozostałościami 
bramy, aczkolwiek pożar i silne zniszczenie wału w tym miejscu nie dają perspektyw na 
uchwycenie górnych jej konstrukcji.


