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WOLIN, st. 10,
gm. loco, woj. szczecińskie,
AZP 22-6/74

WROCŁAW-Rędzin, st. 1 (9), 
AZP 7 8 -2 8 /-

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
WRZEŚNICA, st. 7, 
gm. Sławno, 
woj. słupskie,
AZP 10-26/2

osada wczesnośredniowieczna 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Błażeja Stanisławskiego (Muzeum 

Narodowe w Szczecinie) pod kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Filipowiaka.

osada wczesnośredniowieczna (VII—VIII w. i X-XI1 w.)
Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z zagrożeniami spowodowanymi nielegal

nym wydobyciem piasku, przeprowadzone we wrześniu i październiku przez Tomasza Bor
kowskiego (Pracownia Archeologiczna „INDI”). Finansowane przez PSOZ. Stanowisko, okre
ślane w literaturze niemieckiej jako 2 — cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej, odkryto 
w 1614 r. W  początkach XX w. dokonano dalszych odkryć, zlokalizowano tu osadę z okresu 
wpływów rzymskich (II w. n.e.), osadę wczesnośredniowiecznę oraz znaleziska luźne z epoki 
kamienia. W 1991 r. w trakcie badań podjętych w związku z wydobyciem piasku na stanowisku 
odkryto i przebadano fragment osady wczesnośredniowiecznej (pot. VII—VIII w.). W  1996 r. 
założono wykop IV/96 o powierzchni 232 m2.

Odkryto 40 obiektów archeologicznych. Ich datowanie było często utrudnione z powodu 
zupełnego braku materiału zabytkowego albo jego znikomej ilości. Zidentyfikowany materiał 
ceramiczny pochodzi z różnych faz wczesnego średniowiecza. Większość omawianych obiek
tów to niewielkie jamy, nieckowate lub stożkowate w profilu. Wystąpiły także obiekty więk
sze, wśród nich jeden uznany za budynek mieszkalny z X-XII w.

grodzisko wczesnośredniowieczne 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez dr. Włodzimierza Rączkowskiego 

(Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez 
PSOZ. Siódmy sezon badań. Stanowisko było badane w latach 1989-1995. Badania w 1996 
г., w ramach studiów nad środowiskiem kulturowym i przyrodniczym we wczesnym średnio
wieczu w dorzeczu środkowej Wieprzy, prowadzono w wykopach otwartych w latach ubie
głych: 349 ćw. A i С (wykop z 1989 г., z przerwą do 1992 i 1993 r.), ar 349 ćw. A (wykop 
z 1995 r.), ar 222 ćw. A i C, ar 242 ćw. A (wykopy od 1994 r.) oraz w nowo otworzonych 
wykopach: ar 369 ćw. С i ar 202 ćw. C.

Zarejestrowano 21 obiektów, 25 fragmentów ceramiki, fragmenty kości i poroża. Odkry
to kolejne pozostałości różnego typu konstrukcji drewnianych. Badania nie zakończyły się 
zamknięciem przekopu przez wał ani zamknięciem wykopów nad rzeką. Na skutek powodzi, 
jaka miała miejsce w 1996 r., oraz błędów w szalowaniu ścian przekopu przez wał, oberwały 
się profile wału grodziska.

Materiały i dokumentacja przechowywane są Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania będą kontynuowane.

Wyszembork, st. 11,
gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie

patrz: wczesna epoka żelaza

ZAGÓRZE, st. 2, 
gm. Niepołomice, 
woj. krakowskie, 
AZP 104-59/2

osada kultury lendzielskiej? (neolit) 
osada kultury przeworskiej? (okres wpływów rzymskich) 
osada wczesno- i późnośredniowieczna 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 
przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa
tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 190 m2.

Zakrzów, st. 2, 
gm. Niepołomice, 
woj. krakowskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

Zakrzów, st. 13, 
gm. Niepołomice, 
woj. krakowskie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich
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