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Strzcgowa-Jaskinia Biśnik, 
gm. Wolbrom, woj. katowickie

patrz: paleolit

Strzyżów, st. 28,
gm. Horodło, woj. zamojskie

patrz: neolit

Szadek, st. 3,
gm. Blizanów, woj. kaliskie

patrz: paleolit

Szczecin-Płonia, st. 2 patrz: neolit

Sztynort Duży, st. 5 „Kurka”, 
gm. Węgorzewo, woj. suwalskie

patrz: neolit

Sztynwag, st. 4,
gm. Grudziądz, woj. toruńskie

patrz: neolit

Targowisko, st. 8, 
gm. Klaj, woj. krakowskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

Teptiuków, st. 6,
gm. Hrubieszów, woj. zamojskie

patrz: neolit

TOMICE, st. VI, 
gm. Góra Kalwaria, 
woj. warszawskie, 
AZP 61-68/43

ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Nadzór archeologiczny, przeprowadzony w dniu 23 września przez mgr. Sławomira Sala- 
cińskiego. Finansowany przez inwestora prywatnego — Irenę Chalubowicz-Greblę. 
Stanowisko, odkryte w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych przez Stefana Woy- 
dę w 1989 r., mieści się na działce budowlanej (nr inw. 26/4). W  obrębie planowanych robót 
fundamentowych (10 x 8 m) wykopano rowek głębokości 90 cm oraz założono wykop o wy
miarach 1,5 x 1,5 m.

Stratyfikacja terenu przedstawiała się następująco: 20 cm — humus i szary piasek, poniżej 
warstwa beżowego i żółtego piasku (10 cm). Odsłonięto i wyeksplorowano jamę głębokości 
około 60 m, której wypełnisko stanowił ciemny, gruboziarnisty piasek. Z jej górnej partii pozy
skano fragmenty ceramiki późnośredniowiecznej i nowożytnej (spływy współczesne), a z części 
przydennej 4 fragmenty ceramiki pradziejowej (w tym fragment dna naczynia).

TORUŃ, st. 243, 
AZP 39-44/30

osada kultury iwieńskiej (wczesna epoka brązu)
Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z planowanymi inwestycjami budowlany

mi, przeprowadzone w czerwcu przez mgr. Andrzeja Bokińca (Instytut Archeologii i Etnolo
gii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Instytut Archeologii 
i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Drugi sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 170 m2.

Pod warstwą humusu wystąpiły pozostałości warstwy kulturowej i jam osadniczych, o miąż
szości dochodzącej do 130 cm. Z ich wypełnisk pozyskano 1500 fragmentów ceramiki i 500 
zabytków krzemiennych, datowanych na okres rozwoju kultury iwieńskiej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika i PSOZ w Toruniu.

Badania nie będą kontynuowane.

Toruń, st. 327 patrz: neolit

Trzcinica, st. 1,
gm. Jasło, woj. krośnieńskie

patrz: wczesne średniowiecze
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