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WYSZEMBORK, st. V, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69
osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (wczesna epoka żelaza)•	
osada kultury bogaczewskiej (okres wpływów rzymskich)•	
osada grupy olsztyńskiej (okres wędrówek ludów)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Pawła Szymańskiego (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Kolejny sezon badań.

Stanowisko V w Wyszemborku zostało odkryte w latach siedemdziesiątych, a zlokalizowane do-
kładniej w latach 1993-94 podczas poszukiwań powierzchniowych prowadzonych podczas badań na 
cmentarzysku. 

Wyniki badań wskazują, że półwysep był użytkowany we wczesnej epoce żelaza przez ludność 
kultury kurhanów zachodniobałtyjskich, w okresie rzymskim przez ludność kultury bogaczewskiej, 
a w okresie wędrówek ludów przez ludność grupy olsztyńskiej. Każda z tych trzech faz oddzielona była 
od kolejnej okresem „pustki osadniczej”.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Światowicie”, roczniku Instytutu Archeologii Uniwersy-

tetu Warszawskiego.
Badania będą kontynuowane.

Zagórzyce, st. 4, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Zakrzówek Szlachecki, st. 5, gm. Ładzice, woj. piotrkowskie - patrz: środkowa i późna 
epoka brązu

ZĄBIE, st. 10, gm. Olsztynek, woj. olsztyńskie, AZP 28-16/15 
osada kultury ceramiki sznurowej (neolit)•	
cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej (neolit)•	
osada z wczesnej epoki brązu•	
osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (wczesna epoka żelaza)•	
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Badania sondażowe, przeprowadzone przez dr. Adama Walusia i mgr. Dariusza Manasterskiego. 
Finansowane ze środków Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 15 arów.

Stanowisko znajduje się około 12 km na wschód od Olsztynka na niewielkim cyplu jez. Łańskie-
go. Prace prowadzone w 1997 roku miały charakter sondażowy. W trakcie badań odkryto warstwę 
kulturową oraz obiekty o charakterze sepulkralnym i osadniczym ze schyłku neolitu, wczesnego brą-
zu, wczesnego żelaza oraz nowożytności. Pozyskano bardzo liczne ułamki ceramiki naczyniowej oraz 
liczne artefakty krzemienne, kamienne, kościane, rogowe i bursztynowe. 

Nie stwierdzono śladów orki, co w znacznym stopniu przyczyniło się do stosunkowo dobrego za-
chowania warstw obiektów wczesnożelaznych i nie pogłębiło procesu destrukcji tych starszych. 

Prace na stanowisku będą kontynuowane.


