
Zielona, st. 3, gm. Koniusza, woj.
małopolskie, AZP 100-58/ 223
Informator Archeologiczny : badania 34, 61-62

2000



61

•	 ślad osadnictwa ze schyłkowego paleolitu (kultura świderska) i z mezo-
litu (krąg tardenuaski ?)
osadnictwo neolityczne (kultura pucharów lejkowatych, kultura amfor •	
kulistych, kultura ceramiki sznurowej)
osadnictwo z okresu halsztackiego (kultura łużycka) i z okresu lateńskiego (?)•	
osadnictwo z okresu wpływów rzymskich (kultura przeworska)•	
osadnictwo z wczesnego- i późnego średniowiecza•	

Badania wykopaliskowe prowadzone przez mgr Lidię Kamyszek i mgr. Mi-
rosława Masojcia (Zakład Badań Ratowniczych Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN, Oddział we Wrocławiu). Finansowane przez inwestora.

Stanowisko było zagrożone budową autostrady A4. W 2000 roku przebada-
no 30 arów, odkrywając około 27 obiektów o różnych funkcjach datowanych jw. 
Znaleziono kilkaset fragmentów ceramiki naczyniowej pradziejowej i średnio-
wiecznej oraz kilkaset zabytków krzemiennych.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Gór-
nym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, 2002, s. 474. Katowice.

patrz: mezolit

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 cmentarzysko grupy krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznurowej
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 25 września do 14 
października pod kierownictwem mgr. Piotra Włodarczyka (autor sprawozdania, 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie). Finansowane przez 
WKZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 327,50 m².

W roku 2000 kontynuowano badania ratownicze cmentarzyska kultury ce-
ramiki sznurowej. Wykop został usytuowany bezpośrednio na wschód oraz na 
południe od powierzchni przebadanej w 1999 r. Odkryto płytki grób jamowy. 
Znajdował się on w pewnym oddaleniu (około 8 m) od skupiska grobów prze-
badanych w poprzednim sezonie. Znaleziono w nim pochówek dziecka, ułożony 
w pozycji skurczonej, na prawym boku i zorientowany wzdłuż osi północ-połu-
dnie, głową na południe, twarzą na wschód. Przy zmarłym odkryto puchar sznu-
rowy, słabo zachowany topór, siekierę oraz nóż wiórowy. Pod względem cech ce-
ramiki inwentarz z tego grobu nawiązuje do wyposażenia grobu 3, przebadanego  
w 1999 r.

W północno-wschodniej części wykopu przebadano fragment rozległej 
niecki, wypełnionej ciemnymi warstwami spływowymi. Prawdopodobnie jest to 
fragment jamy powstałej w wyniku wybierania ziemi na budowę kurhanu. Nasyp 
ziemny znajdował się najprawdopodobniej na najwyższej części wzgórza.

W części południowej stanowiska badano zaciemnienia, które zlokalizowano 
wiosną na świeżo zaoranym polu. Okazało się, że były to obiekty o nowożytnej 
chronologii (koniec XIX/początek XX w.). Miały charakter piwniczek o głęboko-
ści dochodzącej do około 2,50 m. Przebadano 4 takie jamy.

ZAKRZÓW, st. 4,  
gm. Gogolin, woj. opolskie, 
AZP 93-39/76

Zakrzów, st. 6, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, 93-39/76 

Zakrzów, st. 41, gm. Gogolin, 
woj. opolskie, AZP 93-38/44

Ząbie, st. X gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie, 
AZP 28-61/15

Zelgoszcz Nowa, st. 2,  
gm. Stryków, woj. łódzkie, 
AZP 63 – 52

ZIELONA, st. 3, gm. Koniusza,  
woj. małopolskie,  
AZP 100-58/ 223
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Badania wykopaliskowe na st. 3 w Zielonej zostały zakończone. Dzięki nim 
odkryto niezwykle interesujące, małe cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej, 
w tym bardzo bogato wyposażony grób mężczyzny (wojownika). Obiekty z Zie-
lonej mogą być datowane na początek rozwoju grupy krakowsko-sandomierskiej 
kultury ceramiki sznurowej.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Instytucie Archeolo-
gii i Etnologii PAN, Pracownia w Igołomi.

Wyniki badań opublikowano w „Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. 56,  
s. 342-366.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: paleolit

•	 osada kultury pucharów lejkowatych
osada kultury amfor kulistych•	
osada z okresu wczesnej epoki brązu•	
osada kultury łużyckiej•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 3 do 28 lipca pod kierunkiem 
Jarosława Roli (Muzeum Okręgowe w Pile). Finansowane przez SOZ, Oddział 
w Poznaniu, Delegatura w Pile. VIII sezon na osadzie i przeprawie. Przebadano 
powierzchnię 0,50 ha.

Stanowisko niszczone przez głęboką orkę, zlokalizowane w obrębie terasy 
dolnej doliny Noteci. 

Wykop badawczy założono w strefie „mokrej” stanowiska w obrębie pół-
nocnego stoku wału wydmowego oraz na wyżej położonym suchym fragmencie 
stanowiska. Założenie wykopu pozwoli odsłonić pozostałości kolejnych drew-
nianych konstrukcji przeprawowych z epoki neolitu. 

W wykopie zarejestrowano poziomy chronologiczne: poziom k. łużyckiej, 
poziom wczesnej epoki brązu, poziom k. amfor kulistych oraz poziom k. pu-
charów lejkowatych. W obrębie warstwy kultury pucharów lejkowatych zare-
jestrowano pozostałości konstrukcji drewnianej – słupy dębowe oraz warstwa 
faszyny, na którą składały się pnie, gałęzie, odpady produkcji ciesielskiej z tere-
nu osady. Odkryta konstrukcja miała charakter przeprawowy, analogicznie do 
grobly kultury amfor kulistych. Badania wykopaliskowe w 2000 r. wykazały, że 
warstwa kulturowa związana z kulturą łużycką ulega całkowitemu zniszczeniu. 
W strefie suchej stanowiska zebrano liczny materiał ceramiczny i krzemienny 
KCWR, KPCW i KAK. Odsłonięto fragment obiektu posłupowego. 

Badania potwierdziły obawy związane z rozorywaniem warstwy kulturowej 
w części osadowej oraz przesychaniem i destrukcją najpłycej położonych kon-
strukcji drewnianych kultury łużyckiej. Ponadto przyniosły wiedzę dotyczącą 
rozplanowania osad neolitycznych i odkrycie kolejnej konstrukcji drewnianej 
przeprawowej grobli z epoki neolitu, zbudowanej przez ludność kultury pucha-
rów lejkowatych.

Zimna Woda, st. 3, gm. Zgierz,  
woj. Łódzkie, AZP: 63–50

Zrębice, Jaskinia Komarowa, 
st. 5, gm. Olsztyn, woj. śląskie, 
AZP 88-50/41

ŻUŁAWKA MAŁA, st 1,  
gm. Wyrzysk,  
woj. wielkopolskie,  
AZP 37-31/80
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