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3. Osadnictwo ludności kultury trzcinieckiej. Do tego etapu zasiedlenia można zaliczyć wstępnie co 
najmniej jeden obiekt wziemny oraz sporą grupę materiałów ruchomych (ceramika, krzemienie?).
4. Osadnictwo ludności kultury mogiłowej. Jest to najbogatsza w źródła ruchome i nieruchome faza 
zasiedlenia stanowiska. Można do niej zaliczyć co najmniej 22 obiekty wziemne, w których udoku-
mentowano materiał ceramiczny i krzemienny. Pozostałe obiekty, w których nie odnotowano mate-
riałów ruchomych, można z dużym prawdopodobieństwem łączyć z działalnością ludności kultury 
mogiłowej.

W toku badań udokumentowano znaczną koncentrację reliktów osadnictwa ludności kultury mo-
giłowej. Należy sądzić, iż rozpoznano północno-zachodni skraj osady, rozciągającej się w kierunku 
kulminacji lokalnego wzniesienia na południe oraz wschód. Z układu obiektów należy wnioskować, 
iż jest to część gospodarczo-mieszkalna osady.

Dotychczasowe badania na stanowisku 18 w Szczepidle ujawniły, iż mamy do czynienia z uni-
kalnym w skali europejskiej odkryciem osady ludności kultury mogiłowej. Stan jej zachowania nie 
jest najlepszy, o czym świadczą ślady orki naruszające stropowe partie obiektów wziemnych (więk-
szość z nich wyróżniono tuż pod humusem). Biorąc to pod uwagę, pilnym postulatem wydaje się 
szczególne potraktowanie tego stanowiska, tj. jak najszybsze udokumentowanie reliktów osadnic-
twa zarejestrowanych na jego terenie. Z uwagi na wagę poznawczą stanowiska oraz ciągłe zagro-
żenie destrukcją jego substancji źródłowej (projektowane nasadzenie lasu, fatalne skutki głębokiej 
orki w środowisku piaskowym), niezbędne wydaje się uwzględnienie obiektu przez służby konser-
watorskie woj. wielkopolskiego (w tym Delegaturę w Koninie) w przyszłorocznych planach badań  
ratowniczych.
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cmentarzysko i osada kultury unietyckiej•	
osada z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe pod budowę autostrady A-4, przeprowadzone w terminie 
od 19 marca do 24 sierpnia. Pracami kierował prof. dr hab. Bogusław Gediga (Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN we Wrocławiu). W pracach uczestniczyli: Mateusz Żmudziński, Monika Michnik, 
Robert Szwed, J. Biszkopt, R. Faron, S. Górka, K. Kopeć, L. i K. Nowaczykowie. Badania finanso-
wała Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad. Łącznie podczas trzech sezonów badań (1997-1999) 
przebadano powierzchnię 5 ha. Trzeci sezon badań.

Wyniki badań zostały opublikowane w: „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne XL”, „Raport 96-
99”, oraz „Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, z. 5”.

Święty Wojciech, st. 7, gm. Międzyrzecz, woj. lubuskie, AZP 51-14/22 – patrz: paleolit

Targonie Wielkie, st. 9, gm. Zawada, woj. podlaskie, nr AZP/36-81/9 – patrz: mezolit

Unierzyż, st. 2, gm. Strzegowo, woj. mazowieckie, AZP 43-59/3 – patrz: wczesne średniowiecze

Urzejowice, st. 8, gm. Przeworsk, woj. podkarpackie, AZP 104-80/10 – parz: środkowa, młodsza 
i późna epoka brązu

Wierzbowa, st. 1, gm. Wartkowice, woj. łódzkie, AZP 62-48/4 - patrz: wczesna epoka żelaza


