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46 Środkowa i późna epoka brązu

Sienno, et. 4 Wojewódzki Konserwator Zabytków
gm. Ośno L ubusk ie , w Gorzowie Wlkp.
woj. gorzow skie 
AZP 50-07/6

Badania prowadzi! Czeslaw Francke z zespołem. Badania sondażowe 
na trasie gazociągu. Osada łużycka.

•Literatura: Archeologiczne badania..., s. 43-45.

I  S trzelin , st. 19, gm. loco, woj, wrocławskie — patrz: neolit

Św ięty  W ojciech, s t. 10 Wojewódzki Konserwator Zabytków
gm. M iędzyrzecz, woj. gorzow- w Gorzowie Wlkp.
sk ie
AZP 51-14/28

Badania prowadził Wojciech Dzieduszycki. Badania wykopaliskowe. 
Osada, cmentarzysko, miejsce praktyk ofiarnych kultury łużyckiej, 
osada kultury trzcinieckiej, ślady osadnictwa peleolitycznego, późno
średniowiecznego, nowożytnego.

•Literatura: Archeologiczne badania..., s. 242-271.

Ś w ięty  W ojciech, s t. 10a PP Pracownie Konserwacji Zabytków
gm. M iędzyrzecz, woj. gorzow- Ośrodek N aukow o-K onserwatorski
sk ie  Pracownia Archeologiczna w Pozna-
AZP 51-15/28 niu

Badania prowadził mgr Andrzej Krzyszowski (autor sprawozdania) 
przy współpracy dokumentalistów Wiktora Kudry i Stanisława Bar- 
backiego. Finansowane przez EuRoPol Gaz SA w Warszawie. Pier
wszy sezon badań. Punkt osadniczy z okresu neolitu?, cmentarzysko 
ludności kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu, osada grupy gu- 
bińskiej z młodszego okresu przedrzymskiego.

Badania wykopaliskowe na znanym z wcześniejszych badań AZP stanowisku miały 
charakter ratowniczy (budowa gazociągu tranzytowego z Rosji do Europy Zachodniej). 
Założono wykop 205 x 13 m, a więc eksploracją archeologiczną objęto 2695 m powierzch
ni. W części wykopu na odcinku 35 m stwierdzono odmienność kulturową w stosunku do 
części pozostałej, i oznaczono ją numerem 10a,

Według wstępnej analizy materiału zabytkowego odkrytego na obszarze st. 10a o po
wierzchni 455 m , na który składąją się: 32 obiekty nieruchome, 4583 fragm. ceramiki, 23 
przedmioty krzemienne, 22 pakiety przepalonych kości ludzkich, 23 bryłki żużla, 7 przed
miotów z brązu — w zakresie funkcji i chronologii wyróżniono następujące jednostki kul
turowe:
1. P u n k t osadniczy z ok resu  neo litu?  — wyodrębniony na podstawie dwóch obiektów 
nieruchomych (jama i dołek posłupowy) i większości odkrytych przedmiotów krzemiennych.
2. C m entarzysko ludności k u ltu ry  łużyckiej — reprezentowane przez 20 obiektów


