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Siniarzewo, st. 1, część A, 
gm. Zakrzewo, woj. włocławskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

Skomack Wielki, st. 2, 
gm. Stare Juchy, woj. suwalskie

patrz: wczesna epoka żelaza

Sokolec, st. 1,
gm. Szamocin, woj. pilskie

patrz: neolit

SPYCHÓWKO, st. IV, 
wykop 1, 2 , gm. Świętajno, 
woj. olsztyńskie, AZP 28-69 /—

osada z okresu wpływów rzymskich 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Izabelę Mellin-Wyczólkowską. Fi

nansowane przez Komitet Badań Naukowych.

STAN1SŁAWICE, st. 9,
gm. Kłaj,
woj. krakowskie,
AZP 104-60/9

osada neolityczna
osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 
osada wczesnośredniowieczna (IX-X w.)

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 
przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksplo
atacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 100 m2.

Starzynka, st. 111, gm. Terespol, 
woj. bialskopodlaskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

Stawiec, st. 1,
gm. Lubanie, woj. włocławskie

patrz: okres nowożytny

STRUGIENICE, st. 4.
gm. Zduny, 
woj. skierniewickie,
AZP 59-55/25

Strzegowa-Jaskinia Biśnik, patrz: paleolit
gm. Wolbrom, woj. katowickie

STRZELCE MAŁE, st. 9,
gm. Szczurowa, 
woj. tarnowskie,
AZP 101-62/38

189

osada neolityczna
osada z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich 
osada późnośredniowieczna 

Badania stacjonarne, przeprowadzone w dniach od 15 do 30 września przez mgr. Jerzego 
Okońskiego (Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni). Finansowane przez Komitet Ba
dań Naukowych. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 44 rrr.

Zlokalizowano obiekty: 1/96 — o wymiarach 4,20 x 2,20 m i wyrównanym dnie na głębo
kości 30 cm, czworoboczny, z pionowymi ściankami bocznymi, oraz 2/96 — w rzucie romboi
dalny, o zaokrąglonych narożnikach i wymiarach 3,40 x 2,20 m. Oba zorientowane były w kie
runku południowy wschód-północny zachód. W  ich jednorodnych wypełniskach, które sta
nowiła zgliniona, zbita spalenizna, znaleziono znaczną ilość ceramiki z młodszej fazy wczesnego 
średniowiecza, kości zwierzęce i polepę. W  wykopie 3/96 stwierdzono obecność warstwy kul
turowej o miąższości do 12 cm, w której znaleziono m.in. zachowany w całości kubek z młod
szego okresu przedrzymskiego. Z sześciu zlokalizowanych po jej eksploracji obiektów na szcze
gólną uwagę zasługuje obiekt 3/96: Na głębokości 50 cm odsłonięto regularnie prostokątne, 
gliniane klepisko owymiarach 1,50 x 1,06 m, wylepione na warstwie otoczaków. Na tym 
poziomie odsłonięto też ścianki obiektu o szerokości do 5 cm, wyznaczone przez pas przepa
lonej gliny lub wylepione gliną. Głębiej, pod warstwą spalenizny, wypełnisko stanowiła brą- 
zowo-żółta glina o warstwowanym, jednoznacznie namywowym charakterze. Jednorodne pod 
względem zawartości i namywowego charakteru wypełnisko sięgało do głębokości 1,30 m. Na 
tym poziomie został odsłonięty plastycznie poziom spalenizny, wapna i kawałków margla. Obiekt 
był piecem wapienniczym — pierwszym odkrytym dotychczas na prawym brzegu górnej Wisły.

osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich) 
osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 4 do 30 czerwca przez 
mgr. Piotra Swiątkiewicza. Finansowane przez PSOZ.
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