Mirosław Zając
Zakrzów, st. 13, gm. Niepołomice,
woj. krakowskie, AZP 103-58/29
Informator Archeologiczny : badania 30, 198

1996

ŻELAZA
EPOKA

ny z młodszym okresem przedrzymskim, jamy osadnicze różnej wielkości, z reguły niewiel
kie, o niezbyt sprecyzowanej funkcji, paleniska z konstrukcjami kamiennymi, skupiska ka
mieni o niewyjaśnionej funkcji oraz dymarki. Materiał zabytkowy to przede wszystkim cera
mika naczyniowa wykonana bez użycia koła garncarskiego (znaleziono też fragment naczynia
grafitowego) oraz w mniejszych ilościach żużel żelazny podymarkowy i polepa. Material kost
ny pokonsumpcyjny występował w śladowych ilościach. Z zabytków wydzielonych na uwagę
zasługują dwie ozdoby brązowe w kształcie kółek oraz fragment półkoska żelaznego, ponadto
odkryto 6 przęślików glinianych.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficz
nym w Lodzi.
Badania powinny być kontynuowane.
Zagórze, st. 2, gm. Niepołomice,
woj. krakowskie

patrz: wczesne średniowiecze

Zagórzyce, st. 3, gm. Kazimierza
Wielka, woj. kieleckie

patrz: wczesna epoka żelaza

ślady osadnictwa z młodszego okresu wpływów rzymskich
Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone
we wrześniu przez mgr. Mirosława Zająca (Krakowski Zespół do Badań Autostrad). Finanso
wane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Pierwszy sezon badań.
Badania miały na celu określenie zasięgu stanowiska odkrytego podczas badań powierzch
niowych w 1983 roku. Leży ono tuż obok badanego wykopaliskowo stanowiska 13 w Zakrzo
wie —granicę pomiędzy tymi stanowiskami stanowi podcięta skarpa. Założono 5 wykopów
na niewielkim wyniesieniu terenu w obrębie doliny. Przebadano powierzchnię 53 m2.
Nie odkryto żadnych zabytków ruchomych. W jednym wykopie znaleziono ślady szero
kiego rowu o nieokreślonej funkcji i chronologii. Nie można wykluczyć, że jest to nowożytny
wkop. Najprawdopodobniej znalezione w 1983 r. zabytki późnorzymskie zalegały na złożu
wtórnym i są związane ze stanowiskiem 13 w Zakrzowie.

ZA KRZÓW, st. 3,
gm. Niepołomice,
woj. krakowskie,
AZP 103-58/19

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Badania nie będą kontynuowane.
ZAKRZÓW, st. 13,
gm. Niepołomice,
woj. krakowskie,

obozowisko mezolityczne
osada neolityczna
osada kultury przeworskiej(.?) (młodszy okres przedrzymski —okres wpływów rzymskich)
osada wczesnośredniowieczna (X1-X1I w.)
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego
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 150 m 2.

AZP 103-58/29

patrz: neolit

Żegotki, st. 5,
gm. Strzelno, woj. bydgoskie
■
■
■
■
■
ŻEN1CHÓW, st. 3,
gm. Gubin,
woj. zielonogórskie,
AZP 6 2 -7 /8

H

i
osada grupy gubińskiej kultury jastorfskiej (okres lateński) —wynik negatywny
Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową obejścia miasta Gubina, prze
prowadzone w dniach od 27 czerwca do 16 października przez dr. Jarosława Lewczuka
(Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy).
Finansowane przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Zielonej Górze i Wojewodę
Zielonogórskiego.
Badania dały wynik negatywny.
Dokumentacja przechowywana jest w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza
w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy.
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