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orkę pozostałości szkieletu. Z zespołem grobów kultury łużyckiej związane są najprawdopodobniej 
3 kenotafy. Jeden z nich, obiekt nr 12, to nasyp kamienny analogiczny do formy grobu nr 13, nie za-
wierający jednakowoż szkieletu. Dwa dalsze obiekty – 6 i 9 – posiadają formę dwóch równoległych 
do siebie rzędów kamieni wapiennych ograniczających jamę nie zawierającą żadnych materiałów. 
Pojedynczym znaleziskiem w obrębie badanej partii stanowiska jest – wielofunkcyjny zapewne – 
piec w formie jamy o kolistym zarysie poziomym i trapezowatym profilu, wyłożonej na dnie warstwą 
kamieni oraz szamotem z rozbitych naczyń, wylepionych od góry warstwą silnie przepalonej gliny. 
Materiał ceramiczny z dna pieca pozwala określić jego chronologię na późną epokę brązu lub okres 
halsztacki. Ostatnią fazę okupacji terenu stanowiska wyznacza zespół 3 jam datowanych na okres 
średniowiecza. W obrębie wykopu natrafiono również na kilka obiektów i kilkanaście jam posłupo-
wych o nieokreślonej chronologii.

Stanowisko znajdujące się w obrębie stoku opadającego w stronę prawobrzeża Nidzicy poddane 
jest postępującej erozji. Szczególnie zagrożony jest lokalny załom dolnej partii stoku, gdzie założono 
wykop badawczy. Rangę stanowiska, w odniesieniu do wszystkich wyróżnionych w jego obrębie faz, 
określić można jako znaczną.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Igołomii.
Badania będą kontynuowane.

GRABEK, st. 9, gm. Szczerców, woj. łódzkie, AZP 77-48/41
ślad osadnictwa neolitycznego•	
osada kultury łużyckiej•	
osada kultury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich)•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	
pozostałości osadnictwa późnośredniowiecznego i nowożytnego•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 15 lipca do 15 września 
przez Ryszarda Pietrzaka (autor sprawozdania, Centrum Badań Archeologicznych Fundacji Uniwer-
sytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez Kopalnie Węgla Brunatnego „Bełcha-
tów”. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 3,99 ha.

Prace wykopaliskowe podjęto ze względu na zagrożenie stanowiska rozbudową kopalni węgla 
brunatnego. Zarejestrowano łącznie 705 wziemnych obiektów kulturowych o zróżnicowanym cha-
rakterze (np. piece wapienniki, pozostałości naziemnej budowli słupowej, paleniska, jamy posłupo-
we, jamy gospodarcze, studnię). Ponadto na około 70% powierzchni zarejestrowano warstwę kul-
turową, której genezy należy się doszukiwać w osadnictwie ludności kultury łużyckiej. Najbardziej 
reprezentowane są pozostałości osady ludności kultury łużyckiej oraz osady kultury przeworskiej 
(późny okres wpływów rzymskich).

Pozyskane źródła archeologiczne związane z tymi dwoma jednostkami kulturowymi wniosą za-
pewne nowe informacje do stanu badań nad pradziejami na obszarze Kotliny Szczercowskiej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Po-
znaniu. 

Badania nie będą kontynuowane.

GRODZISKO DOLNE, st. 22, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 101-81/6
obozowisko schyłkowopaleolityczne•	
obozowisko mezolityczne•	
cmentarzysko kultury trzcinieckiej•	
osada grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej•	


