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WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
Badania ratownicze na stanowisku 3 w Różycach dostarczyły 58 fragmen-

tów wczesnośredniowiecznych naczyń glinianych. Wszystkie zabytki pocho-
dziły z warstwy pozaobiektowej. Nie zarejestrowano obiektów nieruchomych 
datowanych na ten okres, nie odnaleziono też ułamków naczyń na złożu wtór-
nym w obiektach innych kultur.

Mimo dużej fragmentaryzacji zbioru ceramiki wczesnośredniowiecznej 
po analizie technologicznej i zachowanej ornamentyce datowano go na koniec 
XII/początek XIII w.

OKRES NOWOŻYTNY
Znalezione wyłącznie na poziomie akumulacyjno-próchniczym pojedyn-

cze fragmenty naczyń z omawianego okresu – w sumie 98 ułamków, świadczą 
o rolniczym użytkowaniu tego terenu, dlatego też pozyskany materiał należy 
traktować jako zaśmiecenie.

Nieliczne fragmenty można powiązać z XVI w., lecz przeważającą część 
stanowią okazy pochodzące z końca XIX i początku XX w.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: neolit

•	 osada kultury łużyckiej
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 10 kwietnia do 

16 czerwca pod kierunkiem M. Anioła i M. Kiona (Fundacja Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eks-
ploatacji Autostrad.

patrz wczesne średniowiecze

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 obozowisko z okresu późnego mezolitu
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury łużyckiej (schyłek epoki brązu – starszy okres halsztacki•	
osada kultury przeworskiej (okres wczesnorzymski)•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	
fragment późnośredniowiecznej wsi•	
dwa ludzkie groby i skarb srebrnych monet z okresu późnego średniowiecza.•	

Badania prowadzone w ramach Centrum Badań Archeologicznych Fundacji 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Finansowane przez Agencję 
Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pracami terenowymi kierował mgr Andrzej 
Krzyszowski z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Pierwszy sezon badań.

Badania wykopaliskowe na tym stanowisku podjęto w związku z planowa-
ną w tym miejscu rozbudową odcinka projektowanej trasy autostrady A-2. Na 
podstawie przeprowadzonych w 1998 r. badań powierzchniowych – w ramach 
prac wyprzedzających inwestycję – stanowisko to zostało wytypowane do sta-
cjonarnych badań wykopaliskowych o charakterze szerokopłaszczyznowym. 
Prace eksploracyjne w 2000 r. wykonano od 15 września do 30 października. 
Przebadano powierzchnię 2850 m² (2 wykopy). Obiekty nieruchome wystąpiły 
na 3 różnych, oddzielnych poziomach stratyfikacyjnych.

Ruszków I, st. 19, gm. Kościelec, 
woj. wielkopolskie,  
AZP 58-44/35

RUSZKÓW I, st. 38,  
gm. Kościelec,  
woj. wielkopolskie,  
AZP 58-44/87

Sanok, st. 54, gm. loco,  
woj. podkarpackie,  
AZP 113-78/97

Sługocinek, st. 1, gm. Golina, 
woj. wielkopolskie,  
AZP 57-38/18

SŁUGOCINEK, st. 13,  
gm. Golina, woj. wielkopolskie, 
AZP 57-38/58
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W wykopach badawczych szkielet glebowy (poziomy występowania obiek-
tów) był zróżnicowany i stanowiła go w zdecydowanej części wykopów war-
stwa spiaszczonej, rzadziej surowej gliny bądź drobnoziarnisty piasek. Z kolei 
wierzchnią warstwę nadkładu (humus) tworzył szary i ciemnoszary piasek, 
o bardzo wysokiej próchniczności, jego miąższość wahała się od 35 cm do oko-
ło 55 cm. Na części wykopów udało się jeszcze wyróżnić dwie odrębne warstwy 
(łącznie wyróżniono 6 warstw stratyfikacyjnych), w postaci ciemnoszarego pia-
sku, z udziałem lekkiej spalenizny o miąższości 30-80 cm; w części są one po-
chodzenia reliktowego, przy znacznym jednak udziale czynników naturalnych 
(zjawiska erozyjno-aluwialne).

Odkryte źródła archeologiczne reprezentuje 6 horyzontów czasowych, zaś 
pod względem funkcjonalnym są to::

Obozowisko z okresu mezolitu – do tego horyzontu zaliczono pojedyncze 
przedmioty krzemienne.

Osada kultury pucharów lejkowatych – obiekty (w większości jamy 
typu odpadkowego) zawierały nieliczne fragmenty ceramiki. Z innych źró-
deł odnotowano jeszcze nieliczne przedmioty krzemienne i fragmenty kości  
zwierzęcych.

Osada kultury łużyckiej – materiały tej jednostki kulturowej, to większość 
zarejestrowanych na tym stanowisku obiektów nieruchomych. Towarzyszy im 
niewielki zbiór ceramiki i innych źródeł Zdecydowanie przeważają tu różnego 
rodzaju jamy i to zarówno typu odpadkowego, jak i zasobowego; te ostatnie 
można kwalifikować zapewne jako rodzaj piwniczek-spiżarni. Nieliczne są doł-
ki posłupowe, a więc i zapewne wszelkiego rodzaju budowle naziemne. Rzadko 
rejestrowano paleniska czy też inne obiekty grzewcze.

Osadnictwo kultury łużyckiej występuje na tym stanowisku w znacznym 
zagęszczeniu na powierzchni zaledwie kilkudziesięciu arów. Chronologicznie 
materiał tej kultury jest charakterystyczny dla schyłku epoki brązu i wczesnej 
epoki żelaza

Osada kultury przeworskiej (okres wczesnorzymski) – obiekty o charakte-
rze mieszkalnym miały podobny prostokątny względnie owalny kształt jamy. 
Ich wymiary były zróżnicowane. Najczęściej powtarzające się rozmiary tego 
rodzaju budowli kształtowały się w przedziale 3-3,50 m (dł.), 2-2,50 m (szer.) 
i przy głębokości od 20-50 cm. W niektórych obiektach zachowały się kon-
strukcje nośne, w postaci śladów po drewnianych słupach, na których opierały 
się pierwotne konstrukcje. Z kolei w innych budynkach zarejestrowano piw-
niczki umiejscowione wewnątrz jamy ziemiankowej. We wszystkich obiektach 
zanotowano liczne zbiory ceramiki.

Chronologicznie materiały osadowe kultury przeworskiej można odnieść 
w większości do fazy B2b-B2/Cl-Cla okresu wczesnorzymskiego, tj. na czas od 
II w. do początków III w. n.e.; a jedynie nieliczne źródła odnoszą się do okresu 
późnorzymskiego.

Osada z okresu wczesnego średniowiecza – – na podstawie wątków or-
namentacyjnych i cech technicznych (całkowite toczenie) można wstępnie 
datować źródła z tego czasu na rozwiniętą fazę E3, tj. na okres od końca XII 
do l. poł. XIII w. włącznie. Ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego można 
łączyć z początkami wsi Sługocin, historia wsi – na podstawie źródeł pisanych 
(Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. I, nr 476, Poznań 1877) – potwier-
dza bowiem to przypuszczenie.

Fragment wsi z okresu późnego średniowiecza 
Źródła z tego okresu można wstępnie datować na okres od końca XIV w. do 

co najmniej 1. poł. XVI w. włącznie. Ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 
należy wiązać z funkcjonowaniem osadnictwa o charakterze wiejskim, które 
można łączyć ze wsią Sługocin.
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Materiały z badań i dokumentacja są przechowywane w Centrum Badań 
Archeologicznych Fundacji U AM w Poznaniu.

Badania na stanowisku będą kontynuowane.

•	 cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (III okres epoki brązu-okres 
halsztacki D)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 16 do 28 listo-
pada pod kierunkiem dr. Jarosława Jarysza (autor sprawozdania, Dolnośląskie 
Forum Środowiska Kulturowego MILLENNIUM). Finansowane przez GKZ. 
Przebadano powierzchnię 35 m².

Prace były kontynuacją badań prowadzonych od 1995 r. W sezonie 2000 
wytyczono 4 wykopy sondażowe. W ich obrębie natrafiono na 11 grobów cia-
łopalnych kultury łużyckiej, datowanych od IV okresu epoki brązu do okre-
su halsztackiego D. Dna jam grobowych znajdowały się na głębokości 45-
100 cm. Oprócz naczyń glinianych odkryto również żelazną szpilę, nóż i 2  
pierścienie.

Materiały z badań oraz dokumentacja są przechowywane w Muzeum Re-
gionalnym w Środzie Śląskiej.

Badania będą kontynuowane.

patrz: neolit

patrz: wczesne średniowiecze

•	 osada kultury łużyckiej
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 30 marca do 15 

września pod kierownictwem mgr. Marka Grześkowiaka i mgr. Jarosława Ko-
piasza.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2000”, s. 185-196.

patrz: paleolit

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 ślady osadnictwa kultury świderskiej (schyłkowy paleolit)
ślady osadnictwa kultury komornickiej (mezolit)•	
ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
cmentarzysko kultury łużyckiej (V okres epoki brązu-okres halsztacki)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone pod kierunkiem 
Edwarda Pudełko ze środków Urzędu Gminy i GKZ. Piąty sezon badań.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Studiach i Materiałach Rzeszow-
skiego Ośrodka Archeologicznego”, t. XXII, s. 171-186.

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesna epoka żelaza

SŁUP, st. 2, gm. Środa Śląska, 
woj. śląskie, AZP 77-25/11

Sobótka, st. 4, gm. Dąbie,  
woj. wielkopolskie, AZP 59-45/8

Spławie, st. 2, gm. Kołaczkowo, 
woj. wielkopolskie

STARY ŚLESZÓW, st. 17,  
gm. Żórawina, woj. dolnośląskie

Strzegowa, Jaskinia Biśnik,  
gm. Wolbrom, woj. małopolskie

Suraż, st. 37 i 41, gm. loco, 
woj. podlaskie, AZP 41-84/
XXXVII i XLI

SZADEK, st. 3, gm. Blizanów, 
woj. wielkopolskie

Szadek, st. 6, gm. Blizanów, 
woj. wielkopolskie

Szestno, st. II (Ptasia Wyspa),  
gm. Mrągowo, woj. warmińsko- 
mazurskie, AZP 21-69/7
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