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gm. Łubowo, woj. poznańskie
patrz: wczesna epoka żelaza

WITOLDÓW, st. 1,
gm. Szczawin Kościelny, 
woj. płockie,
AZP 54-52/108

osada kultury pucharów lejkowatych (faza wiórecka, neolit)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku przez dr Małgorza

tę Rybicką (PSOZ Płock i Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Finansowane 
przez Wojewodę Płockiego. Pierwszy sezon badań. Material zarejestrowano stosując metodę 
planigrafii.

Odkryto bogaty zbiór ceramiki o stylistyce nawiązującej do Przybranówka, st. 43 oraz 
krzemienie, wśród których dominują wyroby z krzemienia czekoladowego. Zarejestrowano 
również skupiska polepy i gliny, które mogą być pozostałościami po chałupach; w ich otocze
niu odkryto różnego typu jamy gospodarcze.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficz
nym w Łodzi. Wyniki badań zostaną opublikowane w monografii osadnictwa kultury pucha
rów lejkowatych na Pojezierzu Gostyńskim (prawdopodobnie wydawnictwie Muzeum Ar
cheologicznego i Etnograficznego w Łodzi). Badania będą kontynuowane.

WŁADYSŁAWOWO-Ostrowo,
st. 12, 
gm. loco, 
woj. gdańskie,
AZP 2 -4 0 /-

osada neolityczna 
ślady osadnictwa z epoki brązu 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Ratownicze, przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w maju przez 
mgr Danutę Król (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez inwestora pry
watnego. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 150 m2.

Zarejestrowano 2 zniszczone paleniska. Materiał ruchomy, datowany na okres neolitu i okres 
średniowiecza, wystąpił jedynie w warstwie humusowej. Odkryto m.in. odłupki i odpady 
krzemienne wykonane z krzemienia pomorskiego oraz fragmenty ceramiki. Materiały i do
kumentacja przechowywane są Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Wyniki badań zo
staną opublikowane w czasopiśmie „Pomorania Antiqua”. Badania nie będą kontynuowane.

WOJC1ESZYCE, st. 85, 
gm. Kłodawa, 
woj. gorzowskie,
AZP 43-12/1

obozowisko mezolityczne
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
osada kultury amfor kulistych (neolit)
osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu — wczesna epoka żelaza) 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z podjętymi na terenie stanowiska praca
mi budowlanymi, przeprowadzone w dniach od 12 do 20 maja przez mgr. Tadeusza Szczurka 
(Muzeum w Gorzowie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Gorzowie Wielkopolskim. 
Badania nie będą kontynuowane.

Wojszki, st. 2, gm. Juchnowiec 
Dolny, woj. białostockie

WÓLKA ZAŁĘSKA, st. VII, 
gm. Góra Kalwaria, 
woj. warszawskie,
AZP 61-68/60

patrz: późne średniowiecze

ślady osadnictwa neolitycznego
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z inwestycją budowlaną, przeprowadzo
ne przez mgr. Witolda Migała. Stanowisko zostało odkryte w 1989 r. przez Stefana Woydę. 
W  1996 r. badano tę jego część, która znajduje się na działce nr 101/10. Eksplorację przepro
wadzono w obrębie trzech wykopów, z których dwa (4,5 x 7,5 m oraz 5 x 11 m) rozlokowano 
wewnątrz zarysu planowanego budynku, a jeden (4 x 11 m) przed domem, w miejscu, gdzie 
istnieje prawdopodobieństwo prowadzenia dalszych prac ziemnych (podjazd do garażu, szam
bo). Łącznie przebadano powierzchnię 133 m2.

Stanowisko poprzednio znajdowało się pod uprawą (sadownictwo), w związku z czym 
zostało zniszczone na skutek głębokiej orki pomiędzy rzędami drzew oraz karczowania sta
rych drzew — pozostałe w glebie wykroty zaburzyły strukturę stanowiska. Ponieważ wiele 
rysujących się zaciemnień było ewidentnymi wykrotami (ślady nieprzegniłych korzeni) zado-
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kumentowano jedynie obiekty odbiegające od wykrotów układem (nie w jednym rzędzie) 
oraz średnicami i zabarwieniem. Mimo to nie wszystkie wyeksplorowane jednostki zawierały 
materiały zabytkowe. Badania potwierdziły oceny S. Woydy. Odkryto ceramikę z przełomu 
neolitu i brązu oraz ceramikę i krzemienie z wczesnej epoki brązu związane z kulturą trzci- 
niecką. Kilka przebadanych jam zawierało także ceramikę kultury łużyckiej. We wszystkich 
trzech wykopach, w warstwie ornej i pierwszej mechanicznej (20 cm) zlokalizowano fragmen
ty ceramiki średniowiecznej i grudki polepy. Można stwierdzić, że centralna część stanowi
ska, która została wyeksplorowana w trakcie badań, była w znacznym stopniu zniszczona 
podczas prac rolnych, a odkryte struktury mówią o słabym osadnictwie jednodworczym za
równo w epoce brązu, jak i w średniowieczu.

ZAGAJE STRADOWSKIE,
st. 1, „Mogiła Stradowska”, 
gm. Czarnocin, 
woj. kieleckie,
AZP 96-61/141

osada kultury lendzielskiej (neolit)
Badania weryfikacyjne, przeprowadzone w dniach od 24 lipca do 24 sierpnia przez mgr 

Barbarę Burchard (Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Krakowie). Finansowa
ne przez Komitet Badań Naukowych i PSOZ. Szósty sezon badań. Założono 2 wykopy o po
wierzchni 100 m2 każdy. Łącznie przebadano 200 m2.

Badania geofizyczne wokół kurhanu „Mogiła Stradowska” były próbą poszukiwania dal
szych grobowców kultury pucharów lejkowatych typu megalitycznego (2 takie grobowce z uni
katową obudową palisadową zostały odkryte pod kurhanem w latach 1991 -1995). Do wery
fikacji wykopaliskowej wytypowano miejsca, gdzie anomalie w rozkładzie pola magnetyczne
go dawały obraz, który można było zinterpretować jako obiekty archeologiczne. W wykopach, 
usytuowanych w odległości 20 i 30 m w kierunku północno-wschodnim od grobowców, od
kryto ślady osady kultury lendzielskiej. Zbadano kilka jam o charakterze gospodarczym. Za
wierały one liczne materiały ceramiczne, bardzo słabo wypalone, o cechach stylistycznych fazy 
modlnickiej kultury lendzielskiej. W stosunkowo licznym materiale krzemiennym przeważał 
surowiec świeciechowski, rzadko spotykany na stanowiskach tej kultury. Osadnictwo kultury 
lendzielskiej w rejonie międzyrzecze dolnej Nidy i Nidzicy jest w małym stopniu rozpoznane.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN 
Oddział w Krakowie. Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeolo
gicznych”. Badania nie będą kontynuowane.

Zagórze, st. 2, gm. Niepołomice, 
woj. krakowskie

patrz: wczesne średniowiecze

Zagórzyce, st. 3, gm. Kazimierza 
Wielka, woj. kieleckie

patrz: wczesna epoka brązu

ZAKRZOW1EC, st. 1,
gm. Niepołomice, 
woj. krakowskie,
AZP 103-58/12

ślad osadnictwa neolitycznego 
ślad osadnictwa późnośredniowiecznego 

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 50 n r.

Zakrzów, st. 1, gm. Niepołomice 
woj. krakowskie

patrz: mezolit

Zakrzów, st. 13, patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich 
gm. Niepołomice, 
woj. krakowskie

ZBUL1TÓW MAŁY, st. VII,
gm. Wohyń,
woj. bialskopodlaskie,
AZP 67-83/9

grób kultury amfor kulistych (neolit)
Ratowniczo-sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 26 do 

28 września przez mgr. Antoniego Smolińskiego (PHU ANWIT). Finansowane przez PSOZ. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 1 ara.

Grób został odkryty kilkadziesiąt lat temu na terenie niewielkiej piaskowni, która następ
nie została zasypana. Odsłonięto podstawę zniszczonego grobu. W  wykopie uchwycono za-

79

N
EO

LI
T


