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GAJEWO st. 2, gm. Lubiszyn, woj. gorzowskie, AZP 43-08/1
osada kultury łużyckiej (IV-V okres epoki brązu)•	

Badania na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp. – Sulisław, przeprowadzone przez mgr Sylwię 
Groblicę (Muzeum w Gorzowie Wlkp). Finansowane przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska 
B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 100 m².

Prace na stanowisku przeprowadzono w ramach ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie 
przebiegu nitki gazociągu: Gorzów Wlkp. - Sulisław. Stanowisko zostało rozpoznane podczas badań 
powierzchniowo-sondażowych poprzedzających inwestycję. Obszar objęty badaniami wykopaliskami 
zajmował skraj terasy nadzalewowej. Prace prowadzono na odcinku 13 km 820 m - 13 km 920 m dłu-
gości nitki gazociągu. Na tym odcinku założono pięć niewelkich wykopów (na obszarze stanowiska 
wchodzącego w bezpośrednią kolizję z budową gazociągu).

W wykopie nr 1/97 zrejestrowano układ 15 obiektów (dołków posłupowych), które nie zawiera-
ły żadnego materiału zabytkowego. W wykopie nr 2/97 wystąpiły 2 obiekty (również bez materiału 
zabytkowgo), w trakcie eksploracji warstwy kulturowej pozyskano materiał ceramiczny w postaci 8 
fragmentów ceramiki kultury łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu. W wykopie nr 3/97 natrafiono na 
warstwę kulturową, w której zarejestrowano 4 fragmenty ceramiki kultury łużyckiej z IV-V okresu 
epoki brązu oraz 2 odłupki krzemienne. W wykopie 4/97 eksploracja warstwy kulturowej dostarczyła 
4 fragmenty ceramiki kultury łużyckiej (IV-V okresu epoki brązu). W wykopie 5/97 w trakcie eks-
ploracji warstwy zarejestrowano 6 fragmentów ceramiki kultury łużyckiej datowane również na IV-V 
okresu epoki.

Prawdopodobnie w wykopach uchwycono południowo-zachodni skraj osady kultury łużyckiej 
z IV-V okresu epoki brązu, centrum obszaru osady znajduje się na północ od obszaru objętego bada-
niami wykopaliskowymi.

Materiał zabytkowy oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie 
Wlkp. 

Badania nie będą kontynuowane.

Gąsawa, st. 6, gm. loco, woj. bydgoskie - patrz: neolit

GLIWICE, st. 6, gm. loco, woj. katowickie, AZP 97-44 
osada kultury łużyckiej (późna epoka brązu - wczesna epoka żelaza)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 5 do 12 kwietnia przez dr. 
Dominika Abłamowicza, mgr Renatę Abłamowicz, mgr. Mariana Pawlińskiego, mgr Dorotę Podymą 
i mgr Izabellę Wójcik (Katowicki Oddział Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich). Finan-
sowane przez GM „Opel” sp. z  o.o. w Gliwicach.

Głównym celem badań było stwierdzenie, czy odkryte na powierzchni zabytki związa ne z kulturą 
łużycką z okresu późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza znajdują się in situ. Przystępując do prac 
sondażowych, wzięto pod uwagę sposób rozlokowania wy kopów i przyjęto z pewnym prawdopodo-
bieństwem, iż domniemane stanowisko zaj muje teren odizolowanego pagóra ostańcowego. Wyniesie-
nie to jest otoczone niecka mi denudacyjnymi, rozcinającymi skłon wysoczyzny morenowej. Uwzględ-
niając uwa runkowania geomorfologiczne, jak też zakres prac budowlanych, prospekcją objęto obszar 
około 200 m2 w obrębie sześciu wy kopów. W rezultacie zidentyfikowa no 15 obiektów, których strop 
był uchwytny na poziomie około 0,5-0,6 m. Wypełniska obiektów sięgały maksymalnie do głęboko ści 
około 1-1,2 m poniżej poziomu gruntu (ryc. 3). W większości obiektów wystąpił materiał zabytkowy 
głównie w postaci sko rup naczyń glinianych, bardzo źle zachowa nych, przeważnie garnków, a także 
placków z jedną powierzchnią wygładzoną drugą zaś schropowaconą. Ponadto odkryto kamienie no-
szące ślady przepalenia, jeden otoczak ze śladami gładzenia, polepę konstrukcyjną i węgle drzewne.

Omówione obiekty można zaliczyć do kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki 
żelaza. Wielkość i charak ter poszczególnych obiektów oraz treść ich wypełniska wskazują na to, że 
w części są one pozostałością jam o charakterze gospo darczym, w części zaś dołkami posłupowymi, 


