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Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry

Badania ratownicze prowadzili mgr mgr J. T. Nowiński (kierownik 
badań) i S. Kaiagate. Finansowane przez Muzeum Archeologiczne 
Środkowego Nadodrza, Osada kultury łużyckiej — grupa białowicka 
{okres halsztacki D — okres lateński B).

Stanowisko zlokalizowane jest w odległości ok. 1,5 km na północ od Tarnawy Krośnień
skiej, w obrębie doliny rzeki Bóbr. Położone jest na niewielkim, stosunkowo płaskim 
wzniesieniu, usytuowanym w ramach terasy nadzalewowej. Północna jego część została 
całkowicie zniszczona w trakcie przygotowań złoża piasku do eksploatacji.

Badania skoncentrowały się na południowym, zachowanym skrąju wyniesienia. Zało
żono 5 wykopów (3 badawcze i 2 sondażowe) o łącznej powierzchni 407 m , równocześnie 
przebadano powierzchniowo pozostałą część stanowiska.

Odsłonięto 71 obiektów, wśród których wyróżniono: półziemianki, paleniska, jamy 
odpadkowe, składowiska gliny przygotowanej do wyrobu naczyń?, dołki posłupowe oraz 
szereg obiektów o nieustalonej funkcji. Pozyskano łącznie 2885 fragm. ceramiki naczynio
wej i kilka mocno skorodowanych przedmiotów żelaznych.

Materiały znąjdują się w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy 
k. Zielonej Góry.

Badania nie będą kontynuowane.
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W 1994 r. zbadano 3 ary w północno-zachodniej części osady. Wykop objął fragm. wału
i część majdanu przy wale. Już w ubiegłych latach zaistniało przypuszczenie, że północ
no-zachodni odcinek wału był w przebudowie w chwili zniszczenia osady. Przekop przez 
wat wykazał inny, mniej rozbudowany system umocnień drewniano-ziemnych. Przy wale 
nie stwierdzono śladów domów, które występują w innych częściach osady. Wszystkie 
obserwacje wskazują, że w tym miejscu osada była przebudowywana. Być może ułatwiło to 
zdobycie osady i jej zniszczenie.

Odkryto ślady produkcji brązu, skarb żelaznych tarczek inkrustowanych brązową 
blaszką, zespól długich szpil brązowych, paciorki szklane i inne przedmioty, sugerujące że 
w pobliżu znajdował się warsztat wytwórczy. We wszystkich wykopach występowały liczne 
ułamki naczyń gospodarczych.

Badania prowadził dr A. Kołodziejski. Finansowane przez Muzeum 
Archeologiczne Środkowego Nadodrza. Dwudziesty dziewiąty sezon 
badań. Osada obronna kultury łużyckiej z okresu halsztackiego.


