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Badania ratownicze osady z okresu neolitu niszczonej procesami stokowymi oraz orką. 
Prace prowadzono w ramach programu „Rekonstrukcja najstarszego osadnictwa w Sudetach”. Wyeks-
plorowano jeden obiekt halsztacki oraz zebrano materiały z warstwy ornej. 

Materiały znajdują się w Instytucie Archeologii PAN we Wrocławiu.
Badania zakończono. 

POLANOWICE, st. 1, gm. Gubin, woj., zielonogórskie, AZP 62-06/10
grodzisko kultury łużyckiej (okres halsztacki C i D)•	
grodzisko wczesnośredniowieczne •	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 września do 13 listopada przez dr. Ja-
rosława Lewczuka, przy współpracy prof. dr. hab. Grzegorza Domańskiego (Instytut Archeologii i Et-
nologii PAN we Wrocławiu), z udziałem mgr. Piotra Dziedzica. Finansowane przez PSOZ i Muzeum 
Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry. Drugi sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 20 m2. 

Założono wykop o wymiarach 10 x 2 m, głębokości 2 m w partii zachodniej i około 5 m w partii 
wschodniej, sąsiadującej z istniejącą częścią grodziska, który był przedłużeniem wykopu z 1996 r. 
Warstwa kulturowa, związana z późnymi i wczesnymi fazami okresu wczesnego średniowiecza oraz 
okresem halsztackim C i D kultury łużyckiej grupy białowickiej, sięgała do blisko 5 m. W warstwie 
i poniżej odkryto 21 obiektów - wczesnośredniowiecznych oraz kultury łużyckiej - z czego trzy to ko-
lejne ołtarze. Odsłonięto je we wschodniej części wykopu, w prostokącie o wymiarach 4,5 x 2 m, w od-
ległości około 16 m na wschód od pierwszego ołtarza odkrytego w 1996 r. Przykrywała je warstwa kul-
turowa o miąższości około 4 m. Każdy z ołtarzy wykonany był z gliny wymodelowanej w formie płyty 
o grubości 15-20 cm, średnicy około 90 cm, z plastycznie wyodrębnionymi krawędziami. Rdzenie ich 
stanowiły kamienie, ułamki ceramiki i pojedyncze patyki. Górne powierzchnie ołtarzy nosiły ślady 
działania wysokiej temperatury. Trzynaście obiektów to różnego rodzaju jamy i jamki, które możemy 
datować na okres halsztacki kultury łużyckiej. Następnych 5 było związanych z różnymi fazami wcze-
snego średniowiecza. Były to pozostałości paleniska, rozwalisko wału z późnych faz wczesnego śre-
dniowiecza, rozwalisko wału z wczesnych faz tego okresu oraz pozostałości dwu chat. W trakcie badań 
znaleziono około 31 800 fragmentów ceramiki, z czego na okres późnego średniowiecza datowanych 
jest kilkanaście fragmentów pochodzących z humusu i górnego poziomu grodziska, na wczesne fazy 
tego okresu — 7150 ułamków, zaś ceramika kultury łużyckiej okresu halsztackiego to aż 24600 frag-
mentów. Ceramika kultury łużyckiej pochodząca z warstw niezaburzonych dzieli się na dwie wyraźne 
grupy typologiczno-chronologiczne, które na tym etapie badań możemy wiązać z fazami C i D okresu 
halsztackiego (datowania metodą 14C wykonane dla obu poziomów potwierdzają tę hipotezę). Dla 
warstw głębszych mamy datowanie cal. 754 BC, dla płytszych natomiast - cal. 429 BC.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nad-
odrza w Świdnicy k. Zielonej Góry.

Poletyły, st. 11, gm. Brańsk, woj. białostockie - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Pruszcz Gdański, st. 7, gm. loco, woj. gdańskie - patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 
rzymskich

RĄB, st. 3, gm. Przodkowo, woj. gdańskie, AZP 10-40/-
cmentarzysko kultury pomorskiej (okres halsztacki D/okres lateński•	  A)

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Mirosława Fudzińskiego (Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez PSOZ. Przebadano powierzchnię około 40 arów.

Odkryto groby skrzynkowe, paleniska, jamy, miejsca ciałopalenia. W obiektach znaleziono po-
pielnice (liczne twarzowe) kryte pokrywami czapkowatymi i misami, ozdoby z brązu i żelaza oraz 
przepalone kości ludzkie.


