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Ratownicze przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Jaro
sława Lewczuka (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzi
bą w Świdnicy), z udziałem mgr. mgr. Krzysztofa Garbacza i Roberta Lemińskiego. Finanso
wane przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Zielonej Górze. Drugi sezon badań. 
Przebadano powierzchnię około 1,5 ha (łącznie po dwóch sezonach około 4 ha).

Zewidencjonowano relikty 26 obiektów — 23 jam, 3 palenisk i 4 skupisk ceramiki. Na 
okres halsztacki (grupa bialowicka) datować należy pozostałości 4 jam i jedno skupisko cera
miki. Z wczesnym średniowieczem związane były pozostałości 13 jam, jednego paleniska 
i trzech skupisk ceramiki. Można je datować od V/V1 po XIII w., przy czym dwie jamy do
starczyły przemieszanych materiałów wczesno- i późnośredniowiecznych oraz nowożytnych. 
Dwa paleniska pochodziły z późnego średniowiecza. Cztery obiekty nie zawierały w wypetni- 
skach ceramiki, toteż ich przynależność kulturowa i chronologiczna pozostaje w sferze do
mysłów. Ogółem z warstwy kulturowej i obiektów zebrano ponad 1500 fragmentów ceramiki. 
W  sumie w ciągu dwóch sezonów odkryto i zadokumentowano 115 obiektów i 4 skupiska 
ceramiki.

Badania zakończono — teren został przeznaczony pod budowę terminalu odpraw celnych 
w Gubinku-Sękowicach i część obwodnicy Gubina.

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu — wczesna epoka żelaza) 
osada wczesno- i późnośredniowieczna

Ratownicze przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Jaro
sława Lewczuka (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzi
bą w Świdnicy), z udziałem mgr mgr Krzysztofa Garbacza Roberta Lemińskiego i M. Lew
czuk. Finansowane przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Zielonej Górze. Pierwszy 
i ostatni sezon badań. Rozpoznano północną część osady o powierzchni około 5 arów.

Odkryto 2 obiekty — wczesnośredniowieczny i o nieokreślonej chronologii. Zawartość 
wypełnisk była przemieszana — znaleziono fragmenty ceramiki kultury łużyckiej oraz wczeso- 
i późnośredniowiecznej. Z warstwy kulturowej zebrano ułamki ceramiki o takiej samej chro
nologii. Średniowieczna, owalna w planie jama dostarczyła 125 fragmentów ceramiki, frag
menty polepy i ułamki prażnicy. Ceramika wykazywała ślady obtaczania przykrawężnego, 
charakteryzowała się stosunkowo grubą domieszką i brakiem dekoracji, co pozwala ją łączyć 
z wczesnymi fazami wczesnego średniowiecza. Badania zakończono.

miasto wczesno- i późnośredniowieczne 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Annę Kufel-Dzierzgowską 

(Muzeum Okręgowe w Sieradzu). Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu i PSOZ. 
Odkryto m.in. drewniane elementy zabudowy i bruk kamienny.

ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego
osada kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej i kultury pucharów lejko

watych (neolit)
grodzisko wczesnośredniowieczne
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Andrzeja Rozwałkę. Finansowane przez
PSOZ.

Pierwszy sezon badań. Założono 5 wykopów o łącznej powierzchni 0,60 ara. Cały obiekt 
wzdłuż osi wschód-zachód przecięto linią 37 odwiertów w odstępach 10 m.

Zespół grodowy (gród, podgrodzie, osady podgrodowe i cmentarzysko kurhanowe) jest 
położony w północnej części Działów Grabowieckich. Stanowisko nr 1 (gród i podgrodzie) 
w Skibicach usytuowane jest na stromo opadającym ku dolinie rzeki Kalinówki cyplu wierz
chowiny lessowej. Grodzisko jest stale uprawiane rolniczo i ulega permanentnemu niszczeniu 
i obniżaniu. Badaniami objęto strefę północno-wschodnią (relikty wałów i części przywało- 
wej podgrodzia) oraz południowo-zachodnią, w miejscu potencjalnego przebiegu linii umoc
nień grodu. Zidentyfikowano i przebadano 5 obiektów: jeden był średniowieczną jamą gro
szkowatą, pozostałe obiektami kultury pucharów lejkowatych (1 mieszkalny i 3 gospodar
cze). We wschodniej części stanowiska uchwycono zarysy dwóch fos, dziś nieczytelnych na
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Najstarsze stwierdzone ślady osadnictwa datuje się na schyłek paleolitu. Pierwszą kulturą 
neolityczną jest kultura wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej — fragmenty naczyń tej kul
tury wystąpiły we wszystkich eksplorowanych wykopach. Ślady najintensywniejszego osad
nictwa związane są z kulturą pucharów lejkowatych — zarówno w warstwach kulturowych, 
jak i na powierzchni stwierdzono bardzo liczne zabytki tej kultury. Na osadnictwo pradziejo
we nałożyło się wczesno- i późnośredniowieczne oraz nowożytne, przy czym średniowieczne 
stanowi niewielki procent — dotyczy to zarówno odkrytych obiektów i nawarstwień kulturo
wych, jak i zabytków ruchomych. Na obecnym etapie badań nie można jednoznacznie roz
strzygnąć kwestii datowania walu grodziska. Struktura nawarstwień i zawartość kulturowa 
stwierdzone w wale podgrodzia nie pozwalają jeszcze opowiedzieć się za bądź to pradziejową, 
bądź wczesnośredniowieczną proweniencją umocnień obronnych.

Materiały przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Zamościu, dokumentacja zosta
ła przekazana PSOZ w Zamościu. Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Pol
ski Środkowowschodniej”, t. II, 1997. Badania powinny być kontynuowane.

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

patrz: neolit

SOPOT, st. 1,
gm. loco, 
woj. gdańskie,
AZP 10-43/-

grodzisko wczesnośredniowieczne (VIII—X w)
Stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 12 września do 16 paź

dziernika przez mgr Aleksandrę Szymańską (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finanso
wane przez Urząd Miejski w Sopocie. Ósmy sezon badań. Przebadano powierzchnię 50 m2.

Odkryto 2 obiekty: nr 1 — wczesnośredniowieczną wędzarnię, a w niej 3 warstwy spaleni
zny przemieszane z piaskiem, oraz nr 2 — pozostałość półziemianki o wymiarach 3,8 x 3,1 m, 
miąższości 0,4 m. Pozyskany materiał zabytkowy to: ceramika, 4 przęśliki gliniane, bryłki 
bursztynu, nożyce żelazne i kości zwierzęce.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Wy
niki badań zostaną opublikowane w „Roczniku Sopockim". Badania będą kontynuowane.

Ι Η · · · · · · · · · · · · · · ^ ·
Stanisławice, st. 9, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

Starogród, st. st. 6 , 8 , 
gm. Siennica, woj. siedleckie

patrz: wczesna epoka brązu

STARY KSIĄŻ, st. 2, 
gm. Wałbrzych, 
woj. wałbrzyskie,
AZP 85-21/4

grodzisko wczesnośredniowieczne 
Sondażowe badania wykopaliskowee, przeprowadzone przez dr. Krzysztofa Jaworskiego 

(Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane przez Katedrę Archeolo
gii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Stodzew, st. 1,
gm. Trojanów, woj. siedleckie

patrz: wczesna epoka żelaza

STOŁP1E, st. 1, 
gm. Chełm, 
woj. chełmskie, 
AZP 7 9 -89 /-

Ш Ш Ё
gródek stożkowaty z wieżą kamienną, wczesne średniowiecze (X-XIIw.) 
folwark nowożytny (XVII-XIX w.)

Ratownicze, przeinwestycyjne badania wykopaliskowe i nadzory konserwatorsko-arche- 
ologiczne w związku z budową instalacji światłowodowej, przeprowadzone w dniach od 1 

lipca do 12 września przez mgr. Stanisława Gołuba (Firma Usługi Archeologiczne). Konsulta
cja dr hab. Irena Kutyłowska (Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie). Finansowane przez Telekomunikację Polską SA w Lublinie. Trzeci sezon badań.

Założono 4 wykopy. Przebadano powierzchnię około 30 m2, na głębokości około 3 m. 
W  wykopach odkryto nawarstwienia (z fragmentami ceramiki i kośćmi zwierzęcymi) z okre
su budowy i funkcjonowania zespołu warowno-kultowego w Stołpiu, fragmenty fosy (szero
kości 10-11 m) oraz mur kamienny w stropie fosy. Mur zbudowany był z równych ciosów 
kamienia, łączonych zaprawą wapienną, i miał szerokość około 0,6-1,2 m. Do muru kamień-

238


