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Stanowisko odkryto przypadkowo na podwórzu posesji mieszkalnej na 
wschodnim krańcu zwartej zabudowy miasta, w pobliżu łagodnej krawędzi do-
liny Obry. W wyniku porządkowych prac ziemnych uszkodzono grób szkiele-
towy kultury ceramiki sznurowej ze schyłkowego neolitu lub początku epoki 
brązu. W wyniku otrzymanego zgłoszenia przeprowadzono niezwłocznie nie-
wielkie, interwencyjne prace polegające na odsłonięciu oraz wyeksplorowaniu 
niezniszczonego fragmentu jamy grobowej i zalegającej in situ części pochówku 
wraz z inwentarzem grobowym. Odzyskano również zniszczoną część szkieletu 
wraz z inwentarzem. Stwierdzono, że szkielet był ułożony w charakterystycznej 
pozycji na boku, z podkurczonymi nogami. Klasyfikacja kulturowa grobu zosta-
ła potwierdzona przez wyposażenie składające się z dwóch naczyń zdobionych 
ornamentem wykonanym przez odciski sznura.

Z powodu unikalnego charakteru znaleziska zdecydowano o wykonaniu 
sondażowego rozpoznania terenu wokół znaleziska. Przeprowadzone w ra-
mach trzech sondaży o łącznej powierzchni 32 m² wykopaliska o zakresie silnie 
ograniczonym przez sąsiadującą zabudowę i niewielkie rozmiary podwórza po-
sesji przyniosły wynik negatywny, będący zarazem odpowiedzią na postawione 
pytanie: w bezpośrednim otoczeniu grobu raczej nie było innych pochówków.

Wykonano również ekspertyzę antropologiczną szkieletu (dr Marta Krenz-
Niedbała, Instytut Antropologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu): mężczyzna, wiek 22-25 lat.

Dokumentacja znaleziska i badań oraz materiały zabytkowe znajdują się 
w Muzeum w Międzyrzeczu.

Badania zostały zakończone.

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 osada z okresu neolitu
osadnictwo kultury trzcinieckiej z wczesnej epoki brązu•	
ślad osadniczy z okresu średniowiecza i nowożytności•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 2 do 11 paździer-
nika, przez mgr. Witolda Migala (Pracownia Usług Graficznych). Finansowane 
przez Mazowieckiego WKZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
296 m².

Podczas inspekcji konserwatorskiej 12 września 2000 r. stwierdzono nisz-
czenie stanowiska spowodowane intensywnymi pracami rolnymi. W związku 
z tym zdecydowano o przeprowadzeniu badań ratowniczych.

Eksplorację prowadzono warstwami mechanicznymi o grubości 3-4 cm. 
Pod humusem (piaszczysta ziemia orna o grubości 20-30 cm) zalegał calec 
w postaci jasnożółtego piasku. W otwartych wykopach zlokalizowano 53 obiek-
ty zachowane na poziomie stropu calca. Obiekty to nieregularne lub w więk-
szości zbliżone do owalu jamy o wypełnisku w postaci brunatnoszarej lub bru-
natnoczarnej ziemi. W profilu jamy rysowały się jako niecki o zaokrąglonych 
dnach.

Znaleziono 1156 fragmentów ceramiki starożytnej, 16 krzemieni, 3 frag-
menty obrobionych kamieni i 5 fragmentów kości.

Eksploracja potwierdziła stałe niszczenie stanowiska przez orkę. Przy dalej 
postępującej degradacji dojść może do całkowitego zniszczenia centralnej czę-
ści stanowiska położonej na wierzchołku łagodnego wzniesienia.

Niezbędne wydaje się przebadanie części centralnej stanowiska na obsza-
rze około 10 arów, gdzie odkryto wiele obiektów dających się powiązać z wcze-
sną epoką brązu – kulturą trzciniecką.

Materiały i dokumentacja z badań jest przechowywana w WUOZ w Ostrołęce.
Badania będą kontynuowane.
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