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Parzniew, st. VI,
gm. Brwinów, woj. warszawskie

patrz: wczesna epoka żelaza

PAWEŁKI, st. 7, 
gm. Kochanowice, 
woj. częstochowskie, 
AZP 88-49/9

PLEŚNO, st. 2, 
gm. Gubin, 
woj. zielonogórskie, 
AZP 62-7/11

PODŁĘŻE, st. 3,
gm. Niepołomice, 
woj. krakowskie, 
AZP 103-57/6

cmentarzysko kultury łużyckiej (V okres epoki brązu)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 5 do 17 sierpnia przez 

mgr Iwonę Młodkowską-Przepiórowską (Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie mgr Iwo
na Młodkowska-Przepiórowska, Częstochowa). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon ba
dań. Stanowisko położone na piaszczystym wyniesieniu obejmującym krawędź małego ście
ku jest niszczone przez dziką piaskownię. Przebadano brzeg wyrobiska piasku na zachód od 
wykopów z 1995 г., o powierzchni 0,3 ara.

Już na poziomie około 20 cm pod warstwą ściółki leśnej pojawiły się pojedyncze ułamki 
ceramiki. Występowały one do głębokości około 40 cm w warstwie jednorodnego, żółtego 
piasku, w której nie stwierdzono śladów obiektów. Dopiero na poziomie 40-45 cm pojawiły 
się duże ilości skorup, tworzących wyraźne skupiska fragmentów całych naczyń, zwłaszcza 
garnków. Warstwę tę zinterpretowano jako pierwotną powierzchnię cmentarzyska, noszącą 
ślady odprawiania obrzędów pogrzebowych bądź zaduszkowych, charakterystycznych dla lud
ności grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej. Na poziomie około 70 cm zaobser
wowano ślady dwóch jam grobowych. W jednej z nich, owalnej, usytuowanej na osi północ
ny zachód -  południowy wschód, w północnej części znaleziono czerpak i gliniane kółeczko 
z trzema otworami. Druga jama, wyraźnie wyróżniająca się z otoczenia, podłużna, wzdłuż osi 
południowy zachód - północny wschód sięgająca głębokości 135 cm, zawierała w części pół
nocno-wschodniej misę z czerpakiem wewnątrz i garnek. W jej części północno-zachodniej 
znaleziono drobne fragmenty węgli drzewnych. Odkryte groby są pozostałością pochówków 
szkieletowych (fragmenty szkieletów nie zachowały się) i świadczą o bardzo małym zagęszcze
niu obiektów — prawdopodobnie fragment cmentarzyska objęty badaniami stanowi jego 
część peryferyjną.

Materiały przechowywane są w Muzeum Częstochowskim, dokumentacja w PSOZ w Czę
stochowie. Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie „Badania archeologiczne 
na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych". Badania będą kontynuowane.

osada kultury łużyckiej (środkowy i późny okres epoki brązu) 
osada kultury jastorfskiej (wczesna epoka żelaza) 
osada kultury luboszyckiej (okres wpływów rzymskich)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 27 czerwca do 16 paź
dziernika przez dr. Jarosława Lewczuka (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza 
w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy). Finansowane przez Dyrekcję Okręgową Dróg Pu
blicznych w Zielonej Górze i wojewodę zielonogórskiego. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 0,4 ha.

Nie odsłonięto obiektów ani warstwy kulturowej.
Dokumentacja przechowywana jest w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza 

w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy. Badania zakończono.

ślady osadnictwa neolitycznego
osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu — wczesna epoka żelaza) 
ślady osadnictwa grupy tynieckiej kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski) 
osada wczesnośredniowieczna (Xl-połowa XIII w.) 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 4 do 24 września przez 
mgr. Kazimierza Regułę (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka). Finansowane przez PSOZ. 
Czternasty sezon badań. Przebadano powierzchnię 175 m2.

Stratygrafia przedstawia się następująco: warstwa 1 — humus, 0,25 cm; warstwa 2 — kul
turowa; warstwa 3 — piaszczysty calec. Odkryto jamę po słupie kultury łużyckiej oraz obiekt
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