
Gąsawa, st. 6, gm. loco, woj.
kujawsko-pomorskie, AZP 45-35/68
Informator Archeologiczny : badania 34, 28-29

2000



28

•	 osada z okresu neolitu
osada kultury łużyckiej (okres halsztacki)•	
osada z okresu późnego średniowiecza•	

Badania wykopaliskowe, prowadzone przez mgr Lidię Kamyszek i mgr. Mi-
rosława Masojcia (Zakład Badań Ratowniczych Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN, Oddział we Wrocławiu). Finansowane przez inwestora.

Stanowisko było zagrożone budową autostrady A4. W 2000 roku przebada-
no 36 arów, odkrywając około 20 obiektów o różnych funkcjach datowanych jw. 
Znaleziono kilkaset fragmentów ceramiki naczyniowej pradziejowej i średnio-
wiecznej oraz wyroby krzemienne.

Wyniki badań opublikowano w „Badaniach Archeologicznych na Górnym 
Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, s. 478.

•	 kurhan kultury ceramiki wstęgowej, faza starosznurowa lub klasyczna
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku 

przez Marka Florka (autor sprawozdania, Katedra Archeologii Uniwersyte-
tu Marii Curie-Skłodowskiej, Archeo-Baj s.c.) i Barbarę Bargieł. Finansowane 
przez Podkarpackiego WKZ i Katedrę Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 40 m².

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w archiwum Podla-
skiego WKZ.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Acta Archeologia Carpathica”; 
„Archeologii Polski Środkowowschodniej”.

Badania nie będą kontynuowane.

•	 ślady osadnictwa mezolitycznego
osada kultury pucharów lejkowatych•	
ślady osadnictwa kultury lendzielskiej•	
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej•	
osada kultury łużyckiej•	
osada i cmentarz kultury pomorskiej•	
osada kultury przeworskiej•	
ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne, prowadzone przez Zespół Badań Ar-
cheologicznych Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza 
w Poznaniu i Zespół Ośrodka Naukowo-Konserwatorskiego w Poznaniu.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Wielkopolskich Sprawozdaniach 
Archeologicznych”, t. 6 2003, s. 286-292.

Badania będą kontynuowane.

•	 osada grupy brzesko-kujawskiej
cmentarzysko kultury iwieńskiej •	
osada kultury łużyckiej•	
osada kultury przeworskiej •	
osada z wczesnego średniowiecza•	

Badania prowadzone przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie pod 
kierownictwem mgr Anny Grossman. Finansowanie przez Kujawsko-Pomor-
skiego WKZ, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

Badania, będące kontynuacją badań z lat poprzednich, miały na celu wyzna-
czenie granicy zasięgu warstwy kulturowej (zwartego zasięgu osadnictwa) w pół-
nocnej części stanowiska, odsłonięcie zarysu neolitycznego długiego domu (nr 3 
na badanym stanowisku) oraz rozpoznanie centralnej części stanowiska.

Wytyczono 5 wykopów o łącznej powierzchni 526 m², odsłonięto 66 różno-
kulturowych obiektów osadniczych oraz zarysy rowów fundamentowych tzw. 
długiego domu grupy brzesko-kujawskiej o długości 25,50 m (szerokość ściany 

DOLNA, st. 3, gm. Leśnica, 
woj. opolskie, AZP 94-40/1

DYLĄGÓWKA, st. 19,  
gm. Hyżne, woj. podkarpackie, 
AZP 106-78/22

DZIERŻNICA, st. 35, 
gm. Dominowo,  
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woj. kujawsko-pomorskie, 
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północnej – 3,50 m, południowej – 6,50 m). W warstwach i obiektach odkry-
to 3731 zabytków ruchomych, z czego większość stanowiły fragmenty cerami-
ki, polepa, kości zwierzęce oraz artefakty krzemienne, przedmioty kamienne, 
przedmioty metalowe i kościane.

Dokumentacja i zbiory znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Bisku-
pinie.

Badania będą kontynuowane.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 osada kultury pucharów lejkowatych
osada kultury łużyckiej i pomorskiej•	
osada kultury przeworskiej•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie autostrady A-2, przeprowa-
dzone przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Finansowane przez Agencję 
Budowy i Eksploatacji Autostrad. Drugi sezon badań. 

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2001-2002”, s. 169.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: późne średniowiecze

•	 osada wczesnoneolityczna kultury wstęgowej rytej
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 18 sierpnia do 16 

września przez Agnieszkę Kukułkę (autorka sprawozdania, Muzeum Okręgowe 
w Tarnowie). Finansowane przez GKZ. Czwarty sezon badań. Przebadano po-
wierzchnię 1,5 ara.

Badania przeprowadzono w dwóch rejonach osady. Pierwszą strefą objętą 
wykopami była kulminacja wzniesienia – wykopy zostały założone w rejonie 
długiego domu (badanego w latach 1997-98). Odkryto 2 obiekty w typie jam (ob. 
21 i 22) oraz 3 ślady po słupach. Prawdopodobnie w badanym rejonie została 
uchwycona północna „ściana” długiego domu. Obiekt 21 był przydenną częścią 
jamy, z której pochodziły jedynie 4 fragmenty ceramiki. Obiekt 22 – lepiej za-
chowany, o większej miąższości, z wyraźnymi śladami spalenizny (polepa, węgle 
drzewne). Materiał ruchomy stanowiło kilkadziesiąt fragmentów naczyń glinia-
nych (głównie grubej roboty) i krzemienie (odłupki i wióry). Pod nieckowatą 
jamą 22 znajdowała się niewielka jama z jednorodnym, szaro-popielatym wy-
pełniskiem. Kolejne wykopy zostały założone w północno-wschodniej, starszej 
części osady. Odkryto kilka jam zachowanych jedynie w częściach przydennych 
(ob. 23-28). Z obiektów pochodziły fragmenty naczyń glinianych i krzemienie. 
Ornamentyka naczyń cienkościennych wskazuje na powiązania z terenami za-

Giebułtów, st. 8, gm. Książ 
Wielki, woj. małopolski,  
AZP 95-59

Głuchowo, st. 1, gm. Komorniki, 
woj. wielkopolskie, AZP 53-
26/133

GŁUCHOWO, st. 24, gm. 
Komorniki, woj. wielkopolskie

Gogolin, st. 15, gm. loco,  
woj. opolskie, AZP 93-38/2

Grabkowo, st. 10 (nr aut. 
131), gm. Kowal,  
woj. kujawsko-pomorskie

Gozdów, st. 1,  
gm. Werbkowice,  
woj. lubelskie, AZP 87-93/1

GWOŹDZIEC, st. 2,  
gm. Zakliczyn, woj. małopolskie, 
AZP 106-64/27
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