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RUSZKÓW I, st. 20, 
gm. Kościelec, 
woj. konińskie,
AZP 58-44/36

RUSZKÓW I, st. 21,
gm. Kościelec, 
woj. konińskie,
AZP 58-44/37

YBNIKl, st. 1
Crzemianka", 
n. Wasilków, 
aj. białostockie, 
ZP 34 -86 /-

osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu — wczesna epoka żelaza) 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich) 

Ratownicze badania sondażowe, przeprowadzone na przełomie września i października 
przez mgr. K. Gorczycę (Muzeum Okręgowe w Koninie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 2 arów.

Stanowisko jest bardzo zniszczone w wyniku orki (od mieszkańców uzyskano wiadomość, 
że przed I wojną światową używano tu pługów parowych, co tłumaczyłoby występowanie śla
dów orki na głębokości 60-70 cm). Zadokumentowano 20 obiektów archeologicznych oraz 
pozyskano duże ilości materiałów ruchomych z warstw stratygraficznych (średnia głębokość 
stratygrafii — około 1 m).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Koninie. 
Badania nie będą kontynuowane.
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osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu — wczesna epoka żelaza) 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich) 
osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone na przełomie września i paździer
nika przez mgr. K. Gorczycę (Muzeum Okręgowe w Koninie). Finansowane przez PSOZ. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 3 arów.

Stanowisko jest bardzo zniszczone w wyniku orki (przed I wojną światową używano tu 
pługów parowych). Zadokumentowano ponad 30 obiektów archeologicznych, zniszczonych 
łub bardzo słabo czytelnych, o różnej przynależności kulturowej (głównie kultury łużyckiej). 
Pozyskano duże ilości materiału ceramicznego z warstw stratygraficznych (średnia głębokość 
stratygrafii — około 0,8 m).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Koninie. 
Badania zakończono.
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kompleks kopalni krzemienia ze środkowej i późnej epoki brązu) 
obozowiska przykopalnianc z epoki brązu 

Badania przeprowadzone przez mgr. Marka Zalewskiego (Państwowe Muzeum Archeolo
giczne w Warszawie). Finansowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. 
Piąty sezon badań. Kontynuowano prace prowadzone w latach ubiegłych w rejonie obozo
wisk (stanowisko „Przy źródlisku"). Poszerzono wykopy rozpoczęte w sezonie 1995, łącznie 
w 1996 r. przebadano 24 m2.

Pozyskano 883 krzemienie, 78 fragmentów ceramiki i 2 odłupki kamienne. Materiały 
związane są z kopalniami krzemienia. Poza badaniami wykopaliskowymi prowadzono syste
matyczną penetrację powierzchniową Puszczy Knyszyńskiej. Odkryto 6 stanowisk związanych 
z obróbką krzemienia. Ponadto udało się zlokalizować na terenie upraw leśnych w pobliżu 
wsi Nowiny drugie po Rybnikach „Krzemiance” pole eksploatacji krzemienia. Obejmuje 
ono obszar około 1,5 ha i ma zachowaną dawną nakopalnianą powierzchnię w postaci do
łów poszybowych i hałd. Na powierzchni wyraźnie widoczne są pracownie krzemieniarskie. 
Wytyczono magistralę i naniesiono zasięgi występowania pracowni. Znalezione materiały 
wskazują, że kopalnie w Nowinach datować można podobnie jak w Rybnikach „Krzemiance”.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowym Muzeum Archeologicznym 
w Warszawie.

Badania będą kontynuowane.

Rzadkwin, st. 22,
gm. Strzelno, woj. bydgoskie

RZESZOTARY, st. 1,
gm. Miłkowice, 
woj. legnickie,
AZP 76-20/13

patrz: neolit

osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu — okres halsztacki) 
cmentarzysko szkieletowe (wczesne średniowiecze)

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez Pracownię Archeologiczno-Konserwa
torską „EKSPLORER”.

Badania będą kontynuowane w roku następnym.


