
Zbigniew Dłubakowski

Budy Kraszewskie, st. 1, gm. Raciąż,
woj. ciechanowskie, AZP 44-57/2
Informator Archeologiczny : badania 31, 83-84

1997



83

Charakter odkrytych źródeł nieruchomych, jak i analiza ruchomego materiału zabytkowego (m. 
in. pod względem wpływu na nie procesów podepozycyjnych) zdaje się wskazywać, ze obszar badane-
go stanowiska stanowił zaplecze gospodarcze znajdującej się w pobliżu właściwej osady. Osiedle takie 
(Goraszowice, st. 11) położone jest w najbliższym sąsiedztwie badanego stanowiska, około 50-100 m 
na północny zachód. Z powierzchni tego stanowiska pochodzą analogiczne pod względem chronolo-
gicznym znaleziska jak odkryte podczas niniejszych badań. O ile geneza znalezisk kultury pucharów 
lejkowatych może wiązać się z działaniem procesów przyrodniczych (spływy) lub niezbyt intensywną 
działalnością gospodarczą (np. pole), o tyle w okresie funkcjonowania społeczności kultury łużyc-
kiej powstaje na badanym obszarze bliżej nieokreślona przestrzennie jak i funkcjonalnie konstrukcja 
(ogrodzenie?). Znaleziska późnośredniowieczne i nowożytne wyznaczają zasięg dorywczej eksploata-
cji tego terenu.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Nysie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. 41 oraz 

w „Badaniach archeologicznych na Górnym Śląsku w 1997 roku”.
Badania nie będą kontynuowane.

Grodzisk Mazowiecki, st. 2 gm. loco, woj. warszawskie - patrz: wczesna epoka brązu

GRODZISKO DOLNE, st. 22, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 101-81/6
obozowisko schyłkowopaleolityczne•	
obozowisko mezolityczne•	
cmentarzysko kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)•	
osada grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu - wczesna epoka •	
żelaza) 
osada wczesnośredniowieczna ( VI i VI/VII w.)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 4 do 21 sierpnia przez dr. hab. Sylwestra 
Czopka (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez PSOZ i wójta gminy Grodzisko Dol-
ne. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 330 m2.

Podobnie jak w sezonie ubiegłorocznym, epoka kamienia reprezentowana była przez pojedyncze 
wytwory krzemienne. Nowym elementem były 3 groby kultury trzcinieckiej, wyposażone w naczynia. 
Kości nie zachowały się, z wyjątkiem kilku koron zębów. Z 30 pozostałych obiektów większość należy 
łączyć z osadnictwem grupy tarnobrzeskiej - były to głównie niewielkie, owalne jamy z materiałem 
ceramicznym. W warstwie kulturowej znaleziono dwie bardzo dobrze zachowane brązowe zausznice 
gwoździowate. Osadnictwo wczesnosłowiańskie reprezentowane było przez dwie chaty, bardzo zbli-
żone do tych z sezonu ubiegłorocznego. Odkryty w nich bogaty materiał ceramiczny wydatowano na 
VI, VI/VII wiek.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”.
Badania będą kontynuowane.

Grojec, st. 1, woj. bielskie - patrz: późne średniowiecze

Grzybowo, st. 1, gm. Raciąż, woj. ciechanowskie - patrz: młodszy okres przedrzymski – 
okres wpływów rzymskich

GUTKOWO, st. 3, gm. Siemiątkowo Koziebrodzkie, woj. ciechanowskie, AZP 44-57/1
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez mgr. Zbigniewa Dłubakowskie-
go. Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Przebadano powierzchnię 9,5 ara.



84

Osada położona jest na tarasie nadzalewowym przy północnej krawędzi doliny rzeczki Zadębie. 
Odsłonięto 28 obiektów o zróżnicowanej wielkości, w tym pozostałości budynku o konstrukcji słupo-
wej. Materiał ruchomy stanowiły przede wszystkim fragmenty naczyń i narzędzia krzemienne.

Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie inwestora.

Hłomcza, st. 1, gm. Sanok, woj. krośnieńskie - patrz: paleolit

Hrebenne, st. 10, gm. Horodło, woj. zamojskie - patrz: wczesna epoka brązu

Inowrocław, st. 100, gm. loco, woj. bydgoskie - patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 
rzymskich

Kaczynos, st. 1, gm. Stare Pole, woj. elbląskie - patrz: neolit

Kałdus, st. 1, gm. Chełmno, woj. toruńskie - patrz: wczesne średniowiecze

KASZEWY KOŚCIELNE, st. 1, gm. Krzyżanów, woj. płockie, AZP57-51/4 
osada kultury łużyckiej (IV/V okres epoki brązu)   •	
cmentarzysko kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzym-•	
skich)

Badania przeprowadzone przez mgr. Jacka Moszczyńskiego (Muzeum Archeologiczne i Etnogra-
ficzne w Łodzi). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań obecnej ekipy. Przebadano około 
600 m2

.
Badania wykopaliskowe w Kaszewach Kościelnych, stan. 1 zaplanowano jako kontynuację badań 

E. Kaszewskiej, która w 1966 r. przeprowadziła tutaj badania ratownicze, w trakcie których odkryto 
bruki kamienne oraz cztery groby popielnicowe i jeden jamowy. Wśród zabytków ruchomych zna-
leziono wówczas noże żelazne, brązowe okucie końca pasa, brązową zapinkę A 41 oraz z podwiniętą 
nóżką a także fragmenty naczyń terra sigillata.

W czasie inspekcji terenowej w stwierdzono, że stanowisko to jest niszczone przez głęboką orkę. 
Było to bezpośrednią przyczyną podjęcia tutaj ratowniczych badań wykopaliskowych, podczas któ-
rych odkryto kilkadziesiąt obiektów nieruchomych. Natrafiono na jeden grób ciałopalny (jamowy) 
kultury przeworskiej. Pozostałe obiekty, w tym kilkanaście bruków kamiennych, należy przypisać kul-
turze łużyckiej i datować na IV/V okres epoki brązu.

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.
Badania nie będą kontynuowane.

Kiersnówek, st. 17, gm. Brańsk, woj. białostockie - patrz: wczesne średniowiecze

KŁODAWA, st. 13, gm. loco, woj. gorzowskie, AZP 44-12/110
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)•	

Badania na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp. - Sulisław, przeprowadzone przez mgr Małgo-
rzatę Pytlak (Muzeum w Gorzowie Wlkp.). Finansowane przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowi-
ska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 30 m².

Zarówno stanowisko nr 13, jak i nr 22 w Kłodawie są to stanowiska rozpoznane w trakcie badań 
metodą AZP w 1984 roku, stąd decyzja konserwatorska o wyprzedzających badaniach wykopalisko-
wych. 

Na stanowisku nr 13 w Kłodawie założono dwa wykopy sondażowe, leżące na linii przebiegu nitki 
gazociągu, każdy o wymiarach 3 m x 5 m. W żadnym z wykopów nie zarejestrowano obiektów, ani 
ruchomych zabytków archeologicznych. Z powierzchni stanowiska zebrano 2 ułamki bliżej nieokre-
ślonej ceramiki starożytnej. 


