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ZA jeden sondaż badawczy po osi północ-południe oaz wykonano dodatkowo 6 odwiertów 

w odstępach 5 m.
Rozstrzygnięte zostały kwestie związane z funkcją i chronologią stanowiska — znaleziony 

w sondażu materiał zabytkowy wskazuje na użytkowanie obiektu w okresie halsztacko-lateń- 
skim; brak jest podstaw do datowania obiektu na okres późniejszy. Położenie stanowiska (z 
dala od centrów osadniczych, w trudno dostępnym terenie) oraz sama forma założenia (po
trójny układ niewielkich walów) i brak trwałych urządzeń mieszkalno-gospodarczych wska
zują na jego kultowy charakter.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badania nie będą kontynuowane.

Starzynka, st. 111, gm. Terespol, 
woj. bialskopodlaskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

Stawiec, st. 1,
gm. Lubanie, woj. włocławskie

patrz: okres nowożytny

STODZEW, st. 1,
gm. Trojanów, 
woj. siedleckie, 
AZP 61-72/44

cmentarzysko kultury grobów kloszowych (wczesna epoka żelaza) 
osada wczesnośredniowieczna (Χ1-Χ1ΙΙ w.) 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Badania planigraficzne, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. mgr. Antoniego Smo
lińskiego i Sławomira Żółkowskiego. Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. 
Stanowisko położone jest na wyniosłym wzgórzu górującym nad doliną rzeki Świder. Praca
mi planigraficznymi na podkładzie mapy wysokościowej w skali 1:500 objęto cały obszar 
występowania materiału archeologicznego, tj. powierzchnię około 2 ha.

Wydzielono 6 stref (skupisk) występowania materiału archeologicznego w postaci cera
miki starożytnej, wczesnośredniowiecznej i fragmentów nowożytnej, fragmentów cegieł i polepy 
oraz bliżej nieokreślonych chronologicznie odłupków krzemiennych. W  centrum stanowi
ska, w wybierzysku piaskowni, widoczne pozostałości grobów kultury grobów kloszowych 
oraz płaszcz kamienny niewiadomego pochodzenia (najprawdopodobniej związany z nieist
niejącą, współczesną zagrodą wiejską).

Materiały przechowywane są w Państwowym Muzeum Archeologicznym, dokumentacja 
w PSOZ w Siedlcach. Badania będą kontynuowane.

Sulkowo Rzeczne, st. 3, 5, 7, 8, 
gm. Mochowo, woj. płockie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

Szadek, st. 3,
gm. Blizanów, woj. kaliskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

Szczecin-Gumieńca, 
ul. Harnasiów

patrz: środkowa i późna epoka brązu

SZESTNO, st. II
„Ptasia Wyspa", 
gm. Mrągowo,
woj. olsztyńskie, AZP 21 —6 9 /—

osada wielokulturowa, głównie kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (wczesna 
epoka żelaza)

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Pawła Szymańskiego (Instytut Ar
cheologii Uniwersytetu Warszawskiego), z udziałem Magdaleny Fedorczyk, konsultowane przez 
dr. hab. Wojciecha Nowakowskiego. Finansowane przez Instytut Archeologii UW  i Urząd 
Gminy Mrągowo. Trzeci sezon badań. Wykop usytuowano równolegle do ubiegłorocznego. 
Przebadano 1,5 ara nowego i 4 m nieukończonego w poprzednim sezonie wykopu (działka 
a III-IV ara H 10).

Warstwa kulturowa, na którą natrafiono na około 50 cm głębokości, miała od 10 do 60 cm 
miąższości. Zlokalizowano 4 obiekty (22-25). Obiekty 22 i 23 były podobne do zeszłorocz
nych. Uwagę zwrócił obiekt 24 — odwrócone do góry dnem naczynie, zagłębione w piasku 
calcowym bez śladów jamy. Obiekt 25 tworzyła dość pokaźnych rozmiarów (2,2 x 2,5 m), 
szeroka plama czarnej ziemi, która wchodziła w południowo-zachodni profil działki a I-II
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SZPROTAWA-ZARZECZE,
st. 4,
gm. Szprotawa, 
woj. zielonogórskie,
AZP 70-14/15

ага I 10. W  północno-wschodnim rogu wykopu stwierdzono przedłużenie zeszłorocznych 
obiektów 19 i 19a. Stanowi je około 30-centymetrowa warstewka czarnej ziemi, która na 
długości około 80 cm rozszerza się w kierunku południowym w dużą jamę o wymiarach 1,6 x 
1,8 m i wchodzi w południowy profil wykopu. Oba obiekty zostaną wyeksplorowane w na
stępnym sezonie. Najliczniejszą grupę pozyskanych zabytków stanowi ceramika, podobna do 
zeszłorocznej. Znaleziono również kilka krzemieni i gliniany przęślik.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu War
szawskiego.

Badania będą kontynuowane.

osada kultury łużyckiej (okres halsztacki D)
Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z niszczeniem stanowiska przez wybiórkę 

piasku i wywóz śmieci, przeprowadzone w drugim tygodniu lipca przez dr. Jarosława Lewczu
ka (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdni
cy), z udziałem mgr mgr Małgorzaty Lewczuk i Edwarda Dąbrowskiego. Finansowane przez 
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze. Założono 2 wykopy o łącz
nej powierzchni 1,6 ara.

Odkryto 3 obiekty kultury łużyckiej z okresu halsztackiego D. Obiekt 1 był dołem posłu- 
powym. Obiekt 2 stanowiła owalna w planie jama o średnicach 180 i 80 cm, z dwoma prze- 
głębieniami — wydobyto z niej 165 fragmentów ceramiki. Obiekt 3 był kolistą w planie jamą, 
o średnicy około 1 m i głębokości 45 cm — znaleziono w nim 111 fragmentów ceramiki. 
Z powierzchni, warstwy ornej i warstwy kulturowej zebrano blisko 200 fragmentów ceramiki 
nowożytnej, późnośredniowiecznej i z okresu halsztackiego.

Sztynwag, st. 4,
gm. Grudziądz, woj. toruńskie

patrz: neolit

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
TSIYCH, st. 12, 
Grudziądz, 
toruńskie,

' 31-44/2

SZYNYCH, st. 13, 
gm. Grudziądz, 
woj. toruńskie, 
AZP 31-44/28

ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych i osadnictwa schyłkowoneolitycznego 
osada z okresu halsztackiego i okresu lateńskiego 
osada z okresu wpływów rzymskich 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 
osada nowożytna

Weryfikacyjno-sondażowe badania wykopaliskowe, w związku z projektowaną budową au
tostrady A-l, przeprowadzone w październiku przez dr. Wojciecha Chudziaka (Instytut Ar
cheologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Agen
cję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Założono 36 wykopów o wymia
rach 0,5 x 0,5 m każdy, łącznie przebadano powierzchnię 9 m2.

W  większości wykopów pod warstwą humusu wystąpiły pozostałości warstwy kulturowej 
w postaci ciemnobrunatnego i ciemnoszarego piasku o miąższości od 10 do 80 cm. Z warstwy 
tej pochodzi większość ruchomego inwentarza, m.in. 2 fragmenty ceramiki „terra sigillata”.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika oraz w PSOZ w Toruniu. Stanowisko zostało zakwalifikowa
ne do szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych przed rozpoczęciem budowy auto
strady.

ślady osadnictwa z okresu halsztackiego i okresu lateńskiego 
osada z okresu wpływów rzymskich
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego i późnośredniowiecznego

Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z projektowaną budową autostrady A-l, prze
prowadzone w październiku przez dr. Wojciecha Chudziaka (Instytut Archeologii i Etnolo
gii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eks
ploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Założono 29 wykopów o wymiarach 0,5 x 0,5 m 
każdy, łącznie przebadano powierzchnię 7,25 m2.

Tylko w trzech wykopach odnotowano pozostałości warstwy kulturowej w postaci ciem
noszarego piasku o miąższości od 10 do 40 cm. Pozyskano z niej nieliczne fragmenty cerami
ki z okresów halsztackiego i lateńskiego.
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