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U Rybiny, st. 17,

gm. Topólka, woj. włocławskie 

Sękowice, st. 3,
gm. Gubin, woj. zielonogórskie

Siniarzewo, st. 1, część A, 
gm. Zakrzewo, woj. włocławskie

Słonowice, st. „G”, 
gm. Kazimierza Wielka, 
woj. kieleckie

patrz: neolit

patrz: środkowa i późna epoka brązu

patrz: środkowa i późna epoka brązu

patrz: neolit

Słubice, st. 3,
gm. loco, woj. płockie

STAROGRÓD, st. 6, 8, 
gm. Siennica, 
woj. siedleckie,
AZP 61-72/50

patrz: środkowa i późna ерюка brązu

■
osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 
osada wczesnośredniowieczna (X—XIII w.)
ślad osadnictwa kultury grobów kloszowych(?) (wczesna epoka żelaza) 
osada późnośredniowieczna i nowożytna (XV-XVI w.)

Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z lokalizacją żwirowni na terenie stano
wiska, przeprowadzone w dniach od 1 dol5  lipca przez mgr. Antoniego Smolińskiego (PHU 
ANWIT). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Wykopy wytyczono na obszarze 
przygotowanym już do wybiórki piasku (st. 8) oraz na terenie czasowo nieczynnego wybierzy
ska (st. 6). Przebadano powierzchnię 1,91 ara.

W wykopie 1 na st. 8 stwierdzono występowanie nawarstwień kulturowych pod współ
czesnym humusem (jasnobrązowy piasek, szarobrązowy piasek, czarna spalenizna, znaczna 
ilość brunatnego piasku). W  nawarstwienia i calec wkopane były obiekty wypełnione szaro- 
brązowym i żółtym piaskiem, spalenizną, humusem oraz kamieniami. Wydzielono 16 obiek
tów o owalnym zarysie stropu i trapezoidalnym, zwężającym się ku dołowi przekroju. Były 
one użytkowane co najmniej w dwóch fazach: w dolnych partiach zasypisk występowała spa
lenizna, nad nią szarobrązowy piasek z domieszką brunatnego humusu oraz żółtego i jasno- 
brązowego piasku; w górnych — warstwa spalenizny zmieszanej z brunatnym humusem. Po
między tymi p>oziomami w ośmiu obiektach stwierdzono intencjonalnie ułożone kamienie, 
tworzące bazy palenisk. W  wypełniskach znaleziono materiał w większości datowany na X- 
XIII w.; najmłodszy (ceramika) pochodził z XV-XV1 w. Pozwala to przypuszczać, że odkryte 
obiekty są świadectwem działalności XVl-wiecznych węglarzy. Na złożu wtórnym odkryto 
także 3 fragmenty ceramiki kultury trzcinieckiej. W wykopie III na st. 8 nie stwierdzono 
nawarstwień kulturowych. Z powierzchni zebrano 30 fragmentów ceramiki wczesnośrednio
wiecznej i 3 grudki polepy. Nie stwierdzono również nawarstwień kulturowych w wykopie 
IV na st. 8. Materiał zabytkowy pozyskano z humusu (35 fragmentów ceramiki, w tym 2 
kultury trzcinieckiej i kultury grobów kloszowych, 30 z wczesnego średniowiecza, 3 z XV- 
XVI w.) oraz z powierzchni рюга obrębem wykopu (odłupek, bryłka polepy, 17 fragmentów 
ceramiki wczesnośredniowiecznej i 1 kultury trzcinieckiej).

Na st. 6, na wyniesieniu, gdzie wg L. Rauhut miało się znajdować grodzisko wczesnośre
dniowieczne, odkryto nawarstwienie szarobrązowego piasku z rozmyciami, które wstępnie 
zidentyfikowano z warstwą kulturową. Strop tej warstwy zalegał na głębokości 40-50 cm od 
pjowierzchni, miąższość wynosiła 6-12 cm. Z wykopu nie pozyskano żadnych materiałów 
zabytkowych.

Teren obydwu stanowisk jest bardzo zniszczony w wyniku procesów erozyjnych oraz wy
biórki piasku i żwiru. Obiekty wczesnośredniowieczne zostały zniszczone prawdopodobnie 
jeszcze w XV-XVI w. przez działalność gospodarczą, której pnizostałością są odkryte w wyko
pie 1 obiekty.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Siedlcach.
Badania będą kontynuowane.
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