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WAWRZYSZEW, st. III, 
gm. Błonie, 
woj. warszawskie,
AZP 57-62/14

chówki psów i skupisko ceramiki, bez możliwości wyodrębnienia obiektu. Obiekty były roz
proszone. Pozyskano z nich nieliczny materiał ceramiczny, kości zwierzęce, polepę oraz oseł
kę kamienną. W  jednej z jam znaleziono fragmenty glinianego naczynia zasobowego typu 
„Krausegefässe". Do najciekawszych obiektów należy zaliczyć pochówki psów, w tym jeden 
zachowany kompletnie. Odkryte materiały pozwalają datować osadę na fazę C 2-C } późnego 
okresu wpływów rzymskich. Ponadto z warstw mechanicznych pozyskano szydło kościane, 
krążek gliniany, 2 fragmenty bliżej nieokreślonych przedmiotów brązowych, paciorek bursz
tynowy oraz żelazny grot strzały.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. 
Badania będą najprawdopodobniej kontynuowane podczas budowy drugiej nitki gazociągu.

ślady osadnictwa neolitycznego
osada z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich

Ratownicze badania wykopaliskowe i nadzory archeologiczne w związku z budową sieci 
wodno-kanalizacyjnej, przeprowadzone przez mgr. Witolda Migała. Inwestor: Urząd Miasta
i Gminy Błonie.

Stanowisko zostało odkryte w 1968 r. i zweryfikowane w 1985 r. przez Stefana Woydę. 
W  sezonie 1996 przy wschodniej krawędzi zabudowań Czesława Patyka wytyczono do badań 
pas 2 x 46 m, po osi północ-południe.

Warstwa kulturowa o miąższości od 5 do 25-30 cm koncentrowała się głównie pomiędzy 
30. a 46. metrem od południowej krawędzi wykopu, w metrach 1-3 zachowała się ślado- 
wo, a od strony północ-południe wyraźnie się rozmywała (jej grubość nie przekraczała 5 cm). 
Wystąpiły w niej nieliczne fragmenty ceramiki i pojedyncze drobne żużle. W  trakcie nadzo
rów archeologicznych nad pracami ziemnymi zlokalizowano ślady warstwy kulturowej w rejo
nie wkopu wodno-kanalizacyjnego w północno-wschodniej części (od zabudowań Cz. Paty
ka), na pozostałych odcinkach nie natrafiono ani na obiekty, ani na warstwę kulturową.

Materiały przechowywane są w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Prusz
kowie.

Wąsosz, st. 9,
gm. Złotów, woj. pilskie

patrz: wczesna epoka żelaza

WIELICZKA, st. 11,
gm. loco, 
woj. krakowskie,
AZP 104-57/11

ślady osadnictwa neolitycznego
osada kultury puchowskiej i grupy tynieckiej kultury przeworskiej (starszy i młod

szy okres wpływów rzymskich)
osada wczesno· i późnośredniowieczna 
osada nowożytna

Szerokoprzestrzenne stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od
3 do 28 czerwca przez mgr. Kazimierza Regułę (Muzeum Zup Krakowskich Wieliczka). Fi
nansowane przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Dwudziesty drugi sezon badań. Prze
badano powierzchnię 175 m2.

Stwierdzono następującą stratygrafię: warstwa 1 — humus (0-20-30 cm), warstwa 2 — kul
turowa (40-70 cm), warstwa 3 — gliniasty calec. Badana osada mieszkalno-produkcyjna była 
wielokulturowa. Z okresu wpływów rzymskich odkryto: 9 palenisk (otwartych i o konstruk
cji rusztowej), 5 skupisk polepy, 2 skupiska kamieni, rowek biegnący po linii wschód-zachód 
i 11 śladów po jamach słupowych. Dokończono eksploracji 2 obiektów z późnego okresu 
wpływów rzymskich (koniec II-III w.): dużej, kolistej ziemianki (obiekt 10/93-94), ze szczą
tkami prostokątnej skrzyni drewnianej, oraz budowli ziemiankowej (obiekt 1/94) z rotacyj
nym kamieniem Żarnowym w środku. Odsłonięty obiekt wczesnośredniowieczny to piec ko
pułowy do wypieku placków lub chleba, z półkoliście uformowaną dolną częścią i jamą przy
piecową (kopuła nie zachowała się). Na okres nowożytny lub późne średniowiecze datowany 
jest pochówek szkieletowy (grób 1/95) mężczyzny w wieku adultus (20-25 lat), spoczywające
go na wznak, z głową skierowaną na północ. Materiał zabytkowy składał się z dużej ilości 
fragmentów naczyń, wyrobów z brązu (m.in. zapinka kuszowata A 161), wyrobów z żelaza 
(noże, grot oszczepu itp.), przedmiotów z gliny (m.in. ciężarki tkackie, wałeczek do podtrzy
mywania naczyń warzelniczych na paleniskach, wyrobów z kamienia (Żarnowy kamień rota-
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