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w dolnej fragment szkieletu – nr 1317), 6 ciałopalnych, jamowych (nr 1310, 1311, 
1318, 1320, 1323, 1325), 4 ciałopalne, w których pierwotnie kości były złożone 
w materiale organicznym (nr 1313, 1314, 1315, 1322), 4 ciałopalne popielnicowe, 
z których 2 (nr 1319 i 1316) w przeciwieństwie do pozostałych grobów nie miały 
żadnej konstrukcji kamiennej.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, 
s.164-166,

Badania będą kontynuowane.

•	 osada wielokulturowa: kultury trzcinieckiej, łużyckiej (III OEB) i po-
morskiej (środkowy okres lateński)
pojedynczy grób kultury pomorskiej (środkowy okres lateński)•	
ślady osady i cmentarzyska z wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone we wrześniu pod 
kierunkiem Aleksandra Andrzejewskiego (autor sprawozdania, Instytut Ar-
cheologii Uniwersytetu Łódzkiego, Pracownia Dokumentacji Archeologiczno-
Konserwatorskiej). Finansował WKZ w Toruniu. Trzeci sezon badań.

Przebadano 6 wykopów o łącznej powierzchni 6 arów. Pod warstwą orną 
zarejestrowano 81 obiektów (nr 41-121).

Odkryte obiekty archeologiczne (jamy zasobowe, paleniska) stanowią relikty 
o charakterze osadniczym kultury trzcinieckiej, łużyckiej (III okres epoki brązu) 
i pomorskiej (środkowy okres lateński). W obrębie osady kultury pomorskiej od-
kryto również pojedynczy grób ciałopalny. Ponadto zarejestrowano ślady osady 
wczesnośredniowiecznej datowane na XII w. i zlokalizowano 2 zniszczone groby 
szkieletowe datowane na późne fazy wczesnego średniowiecza.

W obiektach znaleziono tylko fragmenty naczyń glinianych, które pozwoli-
ły na określenie ich przynależności chronologicznej, oraz destrukty kości zwie-
rzęcych. Zachowały się duże naczynia zasobowe kultury pomorskiej.

Materiały i dokumentacja są przechowywane w Instytucie Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Arche-
ologicznych”.

Badania będą kontynuowane.

•	 cmentarzysko płaskie kultury łużyckiej (IV-V okres epoki brązu)
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone pod kierunkiem mgr 

Barbary Jarosz i mgr Ewy Matuszczyk (Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu). 
Finansował inwestor.

Badania miały charakter ratowniczy ze względu na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej przy ulicy Zielonej. W roku 2000 przebadano 1,57 ara. 
W wykopie liniowym prowadzonym wzdłuż ulicy i do posesji odkryto i przeba-
dano 33 obiekty, w tym 30 grobów ciałopalnych (popielnicowych i jamowych) 
o różnym stopniu zniszczenia oraz 3 jamy o nieokreślonej funkcji. Spalonym 
szczątkom ludzkim towarzyszyły różnego typu naczynia gliniane i nieliczne 
przedmioty wykonane z brązu.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 174-179.

•	 cmentarzysko kultury łużyckiej (epoka brązu)
cmentarzysko kultury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 16 do 29 sierp-
nia pod kierunkiem mgr Iwony Młodkowskiej-Przepiórowskiej (autorka spra-
wozdania, Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie). Finansowane przez WKZ 
w Łodzi. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 275,50 m².

OPOKI, st. 47,  
gm. Aleksandrów Kujawski, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 43-43

OPOLE-NOWA WIEŚ 
KRÓLEWSKA, st. 77, 
gm. Opole, woj. opolskie, 
AZP 90-37/8

OSTROŁĘKA, st. 7,  
gm. Sulmierzyce, woj. łódzkie, 
AZP 79-48/88
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Badania kontynuowano w zachodniej i północnej części stanowiska w na-
wiązaniu do odcinków ubiegłorocznych, w miejscu największego zagęszczenia 
obiektów. Przebadano 49 obiektów (37-84), z czego 48 to groby lub jedynie 
fragmenty grobów ciałopalnych, w zdecydowanej większości popielnicowych, 
pojedynczych. Stropy grobów pojawiały się już w warstwie ornej. W większości 
obiektów nie zaobserwowano śladów jam grobowych. Przy grobach zachowa-
ły się jedynie pojedyncze kamienie, pozostałości bruków i obstaw. W trzecim 
sezonie badań odkryto jedyny dotychczas grób szkieletowy kobiety w wieku 
adultus. Zalegał on na głębokości 110 cm pod grubą warstwą bruku kamien-
nego stanowiącego całość od poziomu 40 do 100 cm. Był on usytuowany na 
osi północ-południe i miał wymiary 70 x 150 cm. W obrębie bruku między 
kamieniami znajdowano drobne fragmenty ceramiki. Głowa była skierowana 
na południe. Szkielet zalegał na lewym boku z podkurczonymi nogami, twarzą 
na zachód. W okolicach nóg i rąk znaleziono kilka przepalonych kości, praw-
dopodobnie zwierzęcych, w okolicach nóg kilka luźnych skorup ceramicznych. 
Na poziomie 110 cm wokół szkieletu zaobserwowano zarysy bardzo regular-
nej i dobrze czytelnej jamy grobowej, w przybliżeniu prostokątnej z zaokrą-
glonymi rogami, o wymiarach 63 x 190 cm. Na obrzeżach jamy zaobserwo-
wano cieniutką warstwę rdzawej ziemi. Dno jamy zalegało na warstwie zbitej 
gliny. Ten jedyny dotychczas odkryty grób szkieletowy zalegał mniej więcej 
w centralnej części cmentarzyska, w miejscu największej koncentracji grobów  
ciałopalnych.

W grobach ciałopalnych popielnicami były wyłącznie naczynia wazowate, 
zachowane głównie w częściach przydennych. W całości zachowało się jedynie 
8 naczyń miniaturowych, głównie czarek znalezionych we wnętrzach popielnic. 
Najciekawszą zachowaną formą ceramiczną była miniaturowa czarka zdobiona 
ornamentem odciśniętego naszyjnika. Podobnie jak w latach poprzednich nie 
znaleziono żadnych metali.

W tym sezonie badawczym nie znaleziono obiektów kultury przeworskiej, 
jedynie drobne, luźne fragmenty ceramiki tej kultury.

Materiał i dokumentacja są przechowywane w Muzeum Regionalnym 
w Radomsku, WUOZ w Piotrkowie Trybunalskim.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicz-
nych”, t. 52, Kraków 2000, s. 221-229.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz neolit

•	 ślady osadnictwa z okresu neolitu
osada kultury łużyckiej (epoka brązu-okres halsztacki)•	
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski – późny •	
okres wpływów rzymskich)
ślady osadnictwa z okresu wczesnego i późnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone na trasie autostrady 
A-4, od 15 marca do 2 czerwca pod kierunkiem Małgorzaty Kopeć (Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu).

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2000”, s. 234-249.

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesna i starsza epoka brązu

Piskorzówek, st. 11,  
gm. Domaniów, woj. dolnośląskie

PISKORZÓWEK, st. 14,  
gm. Domaniów,  
woj. dolnośląskie

Płock-Grabówka, st. 62,  
woj. mazowieckie, AZP 50-54/15

Podlotów, st. 2, gm. Łaszczów,  
woj. lubelskie, AZP 93-92/3
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