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fundamentem szubienicy) odsłonięto strop jamy (nr 2). Jej miąższość wynosiła 
50 cm. Ścianki jamy opadały pionowo ku płaskiemu dnu. Wypełnisko jamy two-
rzył biały less z drobnymi węglami drzewnymi. Z obiektu pochodzi 128 frag-
mentów ceramiki kultury amfor kulistych i 4 artefakty krzemienne.

•	 stanowisko wielokulturowe: osady kultur ceramiki wstęgowej rytej, 
grupy samborzecko-opatowskiej, amfor kulistych, trzcinieckiej; cmen-
tarzyska kultur pucharów lejkowatych, grupy sandomiersko-krakow-
skiej ceramiki sznurowej, mierzanowickiej.

Badania ratownicze prowadziła Hanna Kowalewska-Marszałek. WKZ  
w Kielcach, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie oraz Urząd 
Gminy w Dwikozach. Czternasty sezon badań. Badaniami objęto powierzchnię  
199 m2.

Celem badań było dokończenie eksploracji obiektów rozpoznanych czę-
ściowo w latach ubiegłych, odsłonięcie i przebadanie dalszych partii cmenta-
rzyska kultury ceramiki sznurowej i kultury mierzanowickiej, w tym określenie 
jego zasięgu od strony południowej i zachodniej.

Wyeksplorowano w całości 4 groby kultury mierzanowickiej i jedno pale-
nisko (obiekt osadowy) kultury amfor kulistych. Wyposażenie grobów stanowi-
ły naczynia, sierpy krzemienne, drobne narzędzia i ozdoby kościane, paciorki 
z muszli, kości i „fajansu” oraz zawieszki z szabli dzika. Ponadto kontynuowano 
eksplorację prostokątnej półziemianki mieszkalnej kultury trzcinieckiej oraz 
zadokumentowano pozostałości kolejnych 6-9 grobów (?), w tym 3 w obsta-
wach kamiennych, 2 obiektów gospodarczych neolitycznych i fragment kolej-
nego obiektu, być może mieszkalnego, kultury trzcinieckiej. Badania wykazały, 
że stanowisko ma od strony zachodniej znacznie większy zasięg niż dotychczas 
przypuszczano, obecnie nie można go dokładnie określić.

Materiały i dokumentację z badań złożono w Instytucie Archeologii i Etno-
logii PAN w Warszawie.

Badania będą kontynuowane.

•	 osadnictwo kultury pucharów lejkowatych
osadnictwo kultury przeworskiej•	

Archeologiczne badania sondażowe, przeprowadzone przez Zespół ds. Ra-
townictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Pozna-
niu na zlecenie Zarządu Gminy Kościan. Prace terenowe przebiegające od 23 
maja do 2 czerwca wykonał mgr Zenon Seroczyński pod kierownictwem doc. 
dr. hab. Lecha Czerniaka (autorzy sprawozdania).

Celem badań było stwierdzenie obecności nawarstwień kulturowych oraz 
opracowanie programu wykopaliskowych badań ratowniczych w związku z za-
grożeniami budową ubojni.

Wykonano 2 równoległe do siebie rowy sondażowe o szerokości l m i łącz-
nej długości 237,50 m (w dwóch odcinkach 140 i 97,50 m). Początki obu ro-
wów nawiązywały do krawędzi wykopów badanych w czasie systematycznych 
prac wykopaliskowych. Całość prac wykonano ręcznie. Pod warstwą humu-
su o miąższości 30-35 cm zarejestrowano: w południowej części stanowi-
ska calec, w północnej (na odcinku długości około 30 m) warstwę kulturową 
o miąższości 30-40 cm bądź jednopoziomową związaną z osadnictwem kul-
tury przeworskiej lub dwupoziomową, w której dolny poziom był związany 
z osadnictwem kultury pucharów lejkowatych. Warstwę kulturową eksplo-
rowano warstwami mechanicznymi grubości 10-25 cm w zależności od jej  
złożoności.

Materiał ruchomy i obiekty nieruchome zarejestrowano na całej długości 
sondaży, na głębokości 35-80 cm. Zadokumentowano 85 obiektów (w tym 62 
dołki posłupowe, 17 jam, 3 paleniska oraz 3 piece), 1240 fragmentów ceramiki, 
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8 krzemieni, 263 kości zwierzęcych, 8 grudek polepy, 29 żużli, siekierę krze-
mienną, 2 przęśliki i 3 przedmioty żelazne.

W wyniku przeprowadzonych badań określono przebieg południowej gra-
nicy stanowiska, która pokrywa się z krawędzią dna starorzecza Obry. Jest to 
stanowisko o wybitnej wartości poznawczej i muzealnej. Z tego względu wszyst-
kie prace związane z zagospodarowaniem tego terenu, które będą naruszały 
lub trwale przykrywały nawarstwienia kulturowe, powinny być poprzedzone 
ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi.

•	 osada kultury pucharów lejkowaty (neolit)
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone pod kierunkiem 

dr. Mirosława Furmanka (Uniwersytet Wrocławski) i mgr. Artura Rapińskie-
go (Wojewódzki Ośrodek Służby Ochrony Zabytków w Opolu). Finansowane 
przez WKZ w Opolu. Drugi sezon badań.

Badania miały charakter ratowniczy ze względu na głęboką orkę oraz po-
stępującą erozję stokową gleby, stanowisko jest bowiem zlokalizowane na stoku 
rozległego wyniesienia. W 2000 r. przebadano około 2,50 ara osady, odkrywając 
obiekty osadnicze. Znaleziono kilka tysięcy fragmentów ceramiki naczyniowej 
i około 1000 wyrobów krzemiennych wykonanych głównie z krzemienia narzuto-
wego, ale także ze świeciechowskiego, czekoladowego i wołyńskiego. Znaleziono 
także wyroby kamienne: siekierki, toporki, żarna, rozcieracze i płyty szlifierskie.

Wyniki badań opublikowano w „Badaniach Archeologicznych na Górnym 
Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 128-134.

•	 cmentarzysko szkieletowe kultury lubelsko-wołyńskiej, faza klasyczna 
(neolit, 4000-3800 cal. BC)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 16 do 23 sierp-
nia przez Andrzeja Bronickiego (autor sprawozdania, Muzeum Chełmskie  
w Chełmie). Finansowane przez WKZ. Drugi sezon badań. Przebadano po-
wierzchnię 150 m².

Badania przyniosły wynik negatywny. Granicę północną stanowiska uchwy-
cono w roku 1998. Obiektów nieruchomych nie stwierdzono. Znaleziono jedynie 
12 zabytków i nieco węgli drzewnych. Stanowisko należy uznać za rozpoznane.

Materiały i dokumentację z badań złożono w Muzeum Chełmskim w Chełmie.
Badania nie będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)
osada kultury lendzielskiej (neolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 19 lipca do 29 
sierpnia przez mgr Annę Tyniec-Kępińką (autorka sprawozdania, Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Małopolskiego WKZ. Trzeci 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 375,60 m².

KIETLICE, st. 14,  
gm. Głubczyce, woj. opolskie, 
AZP 98-36/72

KOLONIA KRASNE,  
st. 16, gm. Wojsławice,  
woj. lubelskie, AZP 83-91/92

Konarzewo, st. 5, gm. Dopiewo, 
woj. wielkopolskie

Kotórz Mały, st. 13, gm. Turawa, 
woj. opolskie, AZP 88-38/13

Kowalewice, st. 6-7,  
gm. Parzęczew, woj. łódzkie

Kraków-Bieżanów, st. 30, 
gm. loco, woj. małopolskie, 
AZP 103-57/41

KRAKÓW-GÓRKA 
NARODOWA, st. 9, gm. 
Krowodrza, woj. małopolskie, 
AZP 101-56/111

N
E

O
LI

T


