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SINIARZEWO, st. 1, część В, 
gm. Zakrzewo, 
woj. włocławskie,
AZP 46-44/115

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej (neolit)
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu — wczesna epoka żelaza) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez prof. dr. hab. Aleksandra Kośkę (Insty
tu t Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu). Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 0,97 ha.

Zarejestrowano 516 obiektów: 63 kultury ceramiki wstęgowej rytej, 114 kultury ceramiki 
wstęgowej, 80 kultury łużyckiej i 237 nieokreślonych. Do interesujących odkryć należy odsło
nięcie domu słupowego kultury ceramiki wstęgowej rytej oraz dziewięciu domów trapezowa- 
tych kultury pucharów lejkowatych i kultury ceramiki wstęgowej. Do najważniejszych zabyt
ków kultury pucharów lejkowatych i kultury ceramiki wstęgowej zaliczyć trzeba fragmenty 
naczyń glinianych z odciskami tkanin. Z grobu szkieletowego kultury ceramiki sznurowej 
wydobyto puchar zdobiony odciskami sznura oraz sercowaty kamienny grot i strzały. 

Badania będą kontynuowane.

Skibice, st. 1,
gm. Grabowiec, woj. zamojskie

patrz: wczesne średniowiecze

SŁONOWICE. st. „G”, 
gm. Kazimierza Wielka, 
woj. kieleckie,
AZP 98-61/38

grobowiec megalityczny kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez dr. Krzysztofa Tunię 
(Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział Kraków). Finansowane przez PSOZ. Piętna
sty sezon badań. Kontynuowano rozpoczęte w 1995 r.

Prace w obrębie wykopu XXIII. Przebadano około 8 arów w południowej części wykopu.
Badano głównie pozostałości megalitycznego grobowca kultury pucharów lejkowatych: 

rowki palisadowe (resztki konstrukcji palisadowej formującej ściany grobowca) oraz usytuo
wane równolegle do nich rowy, skąd pobierano ziemię na budowę nasypu grobowca. Wyeks
plorowano też kilkanaście obiektów osadniczych kultury trzcinieckiej. Miały one najczęściej 
kolisty zarys poziomy oraz trapezowaty profil. Ich wypełniska zawierały głównie ceramikę 
z różnych faz rozwojowych tej kultury, kostne odpadki po ko nsu mpcyj ne i polepę.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Pracowni Archeologicznej Instytutu Ar
cheologii i Etnologii PAN w Igołomi.

Badania będą kontynuowane.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SOKOLEC, st. 1, 
gm. Szamocin, 
woj. pilskie,
AZP 39-31/44

osada kultury pucharów lejkowatych, kultury amfor kulistych i kultury ceramiki 
sznurowej (neolit)

osada kultury łużyckiej (epoka brązu) 
osada z okresu wpływów rzymskich 
osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z niszczeniem stanowiska przez eksploa
tację żwiru, przeprowadzone przez mgr. Jarosława Rolę (Muzeum Okręgowe w Pile). Finan
sowane przez PSOZ. Przebadano powierzchnię 275 m2.

Na powierzchni zarejestrowano obiekty o różnej funkcji i silnie rozdrobniony materiał 
ceramiczny kultury pucharów lejkowatych oraz pojedyncze obiekty wraz z towarzyszącym im 
materiałem ruchomym, związane z kulturą amfor kulistych, kulturą ceramiki sznurowej, kul
turą łużycką, okresem wpływów rzymskich i wczesnym średniowieczem.

Materiały przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Pile.
Badania będą kontynuowane.

SPYTKOWICE, st. 26, 
gm. loco, 
woj. bielskie,
AZP 103-52/26

osada grupy malickiej kultury lendzielskiej i kultury ceramiki wstęgowej (neolit) 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. S. Dryję (Wojewódzki Konserwator 

Zabytków Bielsko-Biała), z udziałem mgr. mgr. L. Olbrychta, M. Hotlosia, M. Nawary. Piąty 
sezon badań. Wytyczono i wyeksplorowano 2 wykopy: nr 1/96 o powierzchni 1 ara i nr 11/96 
o powierzchni 158 m2.
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w miejscu odnotowanej w roku ubiegłym koncentracji zabytków, głównie krzemiennych, od
słonięto i przebadano jeden obiekt, najprawdopodobniej mieszkalny, o półziemiankowym 
charakterze. Jego głębokość nie przekraczała 110 cm, długość 6 m, zaś szerokość 4,5 m. Licz
ne materiały (wyroby krzemienne, ceramika zdobiona plastycznie guzkami, dołkami i dołecz- 
kami) nawiązują do znalezionych w poprzednim sezonie, odnoszonych do grupy malickiej 
kultury lendzielskiej. W  pobliżu północno-wschodniego narożnika półziemianki zaobserwo
wano pierścieniowaty obiekt o średnicy około 1,5 m. Nie pozyskano z niego znaczących ma
teriałów. Ciekawym znaleziskiem jest rowek o przebiegu zachód-wschód, zakręcający nie
znacznie w okolicy północno-wschodniego narożnika półziemianki. Jego funkcję, chronolo
gię, a także korelacje, można będzie zinterpretować w dalszej fazie analizy materiałów. Po
nadto uchwycono ślady dwóch innych obiektów, z których pozyskano ceramikę kultury len
dzielskiej. Wykop 11/96 nawiązano do wykopów z lat ubiegłych, mając nadzieję na uchwyce
nie dalszej części znanego z uprzednich badań rowka oraz związanych z nim obiektów. Osta
tecznie wyeksplorowano jeden obiekt wiązany z kulturą ceramiki wstęgowej oraz 6 jam wy
pełnionych materiałem kultury lendzielskiej. Uchwycono zakończenie rowka, przebadanego 
dotychczas na długości 26 m.

Planowana jest kontynuacja badań.

Stanisławice, st. 9, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

Starzynka, st. Ill, gm. Terespol, patrz: środkowa i późna epoka brązu
woj. bialskopodlaskie

Stawiec, st. 1,
gm. Lubanie, woj. włocławskie

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

patrz: okres nowożytny

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

STRZELCE-Krzyżanna, st. 41,
gm. Mogilno, 
woj. bydgoskie,
AZP 47-38/56

patrz: paleolit

osada kultury pucharów lejkowatych, faza Ha (neolit) 
ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit)
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu — wczesna epoka

żelaza)
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze
prowadzone w dniach od 15 czerwca do 15 lipca przez mgr. Mirosława Andrałojcia i dr. 
Piotra Chachlikowskiego (Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii 
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu). Nadzory prowadził mgr Ryszard 
Kirkowski. Koordynacja prac — doc. dr hab. Lech Czerniak. Finansowane przez EuRoPol 
Gaz SA. Drugi sezon badań. Stanowisko zostało odkryte w maju 1994 r. podczas badań 
powierzchniowych, mających na celu rozpoznanie potencjalnych zagrożeń związanych z bu
dową gazociągu. Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzono po raz pierwszy w dniach 
od 15 sierpnia do 20 września 1995 r. na obszarze 13 arów. W  sezonie 1996 przebadano 
powierzchnię 14,6 ara na zachód od wyeksplorowanego wcześniej odcinka.

Stwierdzono dobry stan zachowania i dużą rangę poznawczą stanowiska, na którym wy
stępują jednorodne chronologicznie materiały kultury pucharów lejkowatych w bardzo spe
cyficznej (nierozpoznanej dotychczas) strefie krajobrazowej, tj. na wysokim brzegu wysoczy
zny, na bezpośrednim zapleczu terenów czarnoziemnych.

Badania będą kontynuowane.
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