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IA Materiały i dokumentacja przechowywane są do czasu opracowania w Katedrze Archeo

logii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wyniki badań zostaną opubliko
wane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. II, 1997.

Badania zakończono.

STRZYŻÓW, st. 28, 
gm. Horodło, 
woj. zamojskie,
AZP 85-95/8

cmentarzysko kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej (neolit) 
cmentarzysko kultury strzyżowskiej (wczesna epoka brązu)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez doc. Jana Gurbę i dr Annę 
Zakościelną (Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Fi
nansowane przez PSOZ.

Materiały i dokumentacja połowa przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersy
tetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Badania będą kontynuowane.

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

patrz: środkowa i późna ерюка brązu

SZARÓW, st. 2, 
gm. Kłaj, 
woj. krakowskie, 
AZP 104-59/61

osada neolityczna
ślad osadnictwa kultury przeworskiej.7 (młodszy okres przedrzymski — okres wpły

wów rzymskich)
ślad osadnictwa wczesnośredniowiecznego 
osada późnośredniowieczna 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 
przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa
tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o p>owierzchni 95 m2.

SZARÓW, st. 4, 
gm. Kłaj, 
woj. krakowskie, 
AZP 104-59/63

osada neolityczna
ślad osadnictwa kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski — okres wpły

wów rzymskich)
ślad osadnictwa wczesnośredniowiecznego (VIII—XI) 
osada późnośredniowieczna i nowożytna 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 
przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa
tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 110 m2.

SZARÓW, st. 5, 
gm. Kłaj, 
woj. krakowskie, 
AZP 104-59/64

osada kultury ceramiki promienistej (neolit) 
osada późnośredniowieczna 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 
przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa
tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o piowierzchni 25 m2.

SZCZECIN-Klęskowo, st. 13, 
AZP 31-6/25

osada neolityczna
osada kultury łużyckiej (późna ерюка brązu — wczesna ерюка żelaza) 
osada wczesnośredniowieczna i późnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Daniela Zylichińskiego 
(Dział Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Narodowego w Szczecinie).

Osada jest niszczona przez wykonawcę prac budowlanych.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

SZCZECIN-Płonia, st. 2,
AZP 32-7/32

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)
cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej, faza płońska (wczesna epoka brązu) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Dorotę Kozłowską (Dział Archeolo
gii Muzeum Narodowego w Szczecinie). Finansowane przez Muzeum Narodowe w Szczeci
nie. Drugi sezon badań (stanowisko badane w 1994 r.).

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Zachodniopomorskich”.
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