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Badania prowadził prof, dr hab. Aleksander Kośko. Finansowane 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku. Pier
wszy sezon badań. Stanowisko wielokulturowe: osiedle kultury pu
charów lejkowatych i kultury amfor kulistych.

Stanowisko usytuowane jest w centralnej części tzw. Wzgórza Prokopiaka w Opatowi - 
cach.

W centralnej części stanowiska założono 2 wykopy sondażowe 2 x 5 m oraz 2 dalsze, 
„szerokoptaszczyznowe”, lO xS m . Ogółem zbadano powierzchnię 180 m .

Udokumentowano 2 bruki kamienne, będące być może pozostałościami grobów, oraz 
niewielką ilość dołków poslupowyeh.

Wśród źródeł ruchomych zdecydowanie dominowała ceramika.
Ogółem udokumentowano 3 fazy osadnicze kultury pucharów lejkowatych oraz jedną? 

kultury amfor kulistych.
Osadnictwo pierwszej z wymienionych kultur wiązać należy z fazami: I/Π i ШС? oraz 

„epipucbarowe". W tym ostatnim przypadku wyraźnie czytelne są cechy horyzontu A kul
tury ceramiki sznurowej.

Prace będą kontynuowane.

Ossów, st. VI 
gm. W ołomin, woj. st. 
w arszaw sk ie  
AZP 55-68/6

Badania prowadziła mgr Urszula Perlikowska-Puszkarska. Finanso
wane przez Urząd Miejski w Wołominie. Pierwszy sezon badań. Zni
szczone stanowisko archeologiczne. Materiały datowane na neolit, 
epokę brązu, okres lateński/okres wpływów rzymskich, wczesne śred
niowiecze, średniowiecze i czasy nowożytne.

Stanowisko zostało odkryte przez Stefana Woydę podczas badań powierzchniowych 
przeprowadzonych w 1991 r. Zlokalizowane jest na najwyższej partii wału wydmowego 
ciągnącego się na krawędzi doliny rzeczki Długiej.

Stwierdzono zniszczenie całej centralnej części kulminacji walu przez eksploatację 
piasku. Ratownicze badania wykopaliskowe podjęto w związku z przeznaczeniem terenu 
stanowiska pod budowę Szkoły Podstawowej. Wytyczono 25 wykopów badawczych o łącz
nej powierzchni 375 m . Wycięto i wykarczowano drzewa, wykonano niwelację terenu. Nie 
stwierdzono występowania warstwy kulturowej i obiektów. Stwierdzono dodatkowe zni
szczenie terenu przez współczesne wkopy o charakterze śmletniskowym.

Zebrany z poszczególnych wykopów material zabytkowy świadczy o istnieniu na tym 
terenie osadnictwa w neolicie: kultura amfor kulistych, kultura pucharów lejkowatych; 
w epoce brązu — kultura trzciniecka. Zebrano fragm. ceramiki charakterystyczne dla 
kultury grobów kloszowych, okresu wpływów rzymskich, wczesnego średniowiecza, późne
go średniowiecza i czasów nowożytnych.

Materiały i dokumentacja znąjdują się w Państwowym Muzeum Archeologicznym 
w Warszawie.

Badania nie będą kontynuowane.

Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie


