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Zabytki krzemienne wystąpiły już w humusie leśnym oraz w warstwie poniższego brunatne-
go piasku. Na głębokości 50-80 cm zlokalizowano wyraźne zaciemnienie z drobnymi węgielkami 
drzewnymi. Odkryto w nim zabytki krzemienne i fragment kości zwierzęcej. Poniżej zaciemnienia 
natrafiono na warstwy przemieszanego brunatnego piasku z jasnym żwirkiem, stanowiące wypełni-
sko dolnej części obiektu – szybu kopalnianego. Po dwóch sezonach badań na stanowisku „Stroma 
Górka” możliwe jest ustalenie, że istniało tu niewielkie pole eksploatacyjne, którego powierzchnię 
można określić na około 2 ary. W trakcie prac odkryto 175 sztuk zabytków wydzielonych oraz 2575 
odpadów produkcyjnych i 5 fragmentów kości zwierzęcych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Państwowym Muzeum Archeologicznym w War-
szawie (nr księgi wpływu 48/99)

Wyniki badań będą publikowane w IV tomie „Studiów nad gospodarką surowcami krzemiennymi 
w pradziejach” – seria wydawnicza Państwowego Muzeum Archeologicznego.

Badania będą kontynuowane.

STEKLNO, st. 9, gm. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AZP 35-05/63
osada otwarta kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza•	
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego•	

Badania ratownicze w ramach nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego prowadził w terminie 
od marca do końca maja mgr Antoni Porzeziński (Muzeum Narodowe w Szczecinie). Finansował 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie. Pierwszy sezon badań.

Podczas głębokich prac ziemnych prowadzonych w strefie ochronnej stanowiska, związanych 
realizacją budowy instalacji sanitarnej, odkryto i wyeksplorowano 8 obiektów osadniczych, repre-
zentowanych przez jamy i paleniska występujące w bardzo znacznym rozrzucie przestrzennym na 
długości 210 m. W wypełniskach poszczególnych obiektów odkryto fragmenty ceramiki naczynio-
wej, pozostałości konstrukcji kamiennej palenisk oraz sporą ilość gliny przygotowanej technologicz-
nie do produkcji naczyń (obiekt nr 2). Strop wypełniska obiektów zalegał na głębokości od 45 do 60 
cm poniżej poziomu powierzchni współczesnej i nie był naruszony poprzez działalność gospodarczą 
(głęboką orkę). W warstwie humusu na całej długości inwestycji liniowej występował niezbyt liczny 
materiał zabytkowy w postaci fragmentów ceramiki kultury łużyckiej i ceramiki średniowiecznej 
z XIII-XV w.

Dokumentację i materiały badań złożono w Dziale Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie.
W związku z realizacją planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości planowane są dal-

sze prace ziemne w północnej części strefy stanowiska. 

Szczepiło, st. 18, gm. Krzymów, woj. wielkopolskie, AZP 57-41 – patrz: wczesna epoka brązu

Święty Wojciech, st. 7, gm. Międzyrzecz, woj. lubuskie, AZP 51-14/22 – patrz: paleolit

Targonie Wielkie, st. 9, gm. Zawada, woj. podlaskie, AZP 36-81/9 – patrz: mezolit

Tarnowo Pałuckie, st. T 22, gm. Wągrowiec, woj. wielkopolskie, AZP 43-31/123 – patrz: późne 
średniowiecze

TRUSKOLASY, st. 8, gm. Wręczyca Wielka, woj. śląskie, AZP 85-45/5
cmentarzysko birytualne kultury łużyckiej z IV okresu epoki brązu – fazy halsztat C•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 1 do 14 sierpnia przez dr. 
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Artura Błażejewskiego (Koło Naukowe Studentów Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Fi-
nansowane przez uczestników badań. Piąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 50 m².

W bieżącym sezonie odkryto 7 obiektów archeologicznych (nr 49 – cd., 53-58). 5 z nich zawie-
rało pochówki ciałopalne, a 2 to obiekty nieokreślone. 3 groby miały konstrukcje kamienne. Jeden 
z grobów popielnicowych (nr 49) zawierał przedmioty metalowe – 3 guziczki brązowe i l ołowiany. 
Pozostałe 2 wyposażone były w pojedyncze naczynia: w obiekcie nr 54 znajdowało się ono obok 
popielnicy, natomiast w grobie nr 53 – wśród kamieni bruku. W grobach bezpopielnicowych odkryto 
pojedyncze fragmenty ceramiki. W obrębie wszystkich jam grobowych znajdował się węgiel drzew-
ny. Wszystkie 3 popielnice to naczynia wazowate z dookolnym żłobkiem u nasady szyi i umieszczo-
nymi na nim niewielkimi guzkami.

Materiał kulturowy odkryty w trakcie badań charakterystyczny jest dla końca epoki brązu i po-
czątków epoki żelaza skupiska osadniczego w dorzeczu Liswarty.

Materiały i dokumentacja przechowywane są Muzeum Okręgowym w Częstochowie.
Wyniki badań opublikowano w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Ziemiach Po-

granicznych w latach 1999-2000”, s. 180-187; „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. 42, 
s. 127-142.

Badania będą kontynuowane.

Unierzyż, st. 2, gm. Strzegowo, woj. mazowieckie, AZP 43-59/3 – patrz: wczesne średniowiecze

URZEJOWICE, st. 8, gm. Przeworsk, woj. podkarpackie, AZP 104-80/10
osada kultury trzcinieckiej (starsza epoka brązu)•	
osada grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w sierpniu i wrześniu przez mgr Izabelę 
Mianowską (autorka sprawozdania, Usługi Archeologiczne Izabela Mianowska, Kraków). Finanso-
wane przez Telekomunikację Polską S.A. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 265 m².

Stanowisko leży na stoku doliny rzeki Markówki, na rozległym cyplu nachylonym w kierunku 
południowy zachód, południe i południowy wschód, na wysokości około 200 m n.p.m. Badania pro-
wadzono w związku z układaniem kabla światłowodowego.

Odkryto i wyeksplorowano w całości 17 obiektów osadowych – jam różnej wielkości. Mate-
riał ruchomy stanowią 62 fragmenty ceramiki pochodzące z obiektów i 240 fragmenty znalezione 
w warstwie kulturowej. Z epoką brązu można łączyć 4 obiekty, jeden z okresem halsztackim. Jeden 
zawierał tylko polepę i kości, w związku z czym trudno określić jego chronologię, pozostałe nie 
zawierały żadnych materiałów archeologicznych. Ceramika wczesnośredniowieczna wystąpiła wy-
łącznie w warstwie ornej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w urzędzie WKZ woj. podkarpackiego z/s w Prze-
myślu.

Badania będą kontynuowane.

WAPNIARNIA, st. 129, gm. Trzcinka, woj. wielkopolskie, AZP 38-24/74
osada kultury łużyckiej•	
osada z okresu przedrzymskiego•	
osada kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w lipcu przez mgr. Henryka Machajew-
skiego. Finansowane przez Wielkopolski WKZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię  
325 m².


