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•	 osada kultury pucharów lejkowatych
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone na zlecenie WKZ 

w Opolu od 2 do 30 czerwca pod kierunkiem mgr Barbary Jarosz i mgr Ewy 
Matuszczyk-Rychlik (Muzeum Śląska Opolskiego). Finansowane przez WKZ. 
Drugi sezon badań.

Stanowisko jest zlokalizowane na wysokiej terasie doliny, zagrożone nie-
kontrolowaną eksploatacją kruszywa. W roku badań właściciel pola zdjął war-
stwę orną z obszaru stanowiska, odsłaniając obiekty osadnicze. W 2000 roku 
przebadano około 2 arów, odkrywając 7 obiektów. Znaleziono liczne fragmenty 
naczyń glinianych, zabytki krzemienne, przęśliki, toporek i siekierkę kamienną, 
ponadto kości zwierzęce oraz grudy polepy konstrukcyjnej. W jednym obiekcie 
odkryto szkielet ludzki. 

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 146-152

•	 osadnictwo kultury amfor kulistych 
osadnictwo z interstadium neolitu i brązu •	
osadnictwo kultury łużyckiej•	
cmentarz nowożytny•	

Badania prowadzone przez Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocła-
wiu pod kierunkiem mgr. Marcina Woźniaka, przy współpracy mgr. Jarosława 
Kozłowskiego. Finansowanie przez Kujawsko-Pomorskiego WKZ.

Stanowisko zniszczone w około 80%, zlokalizowane na niewielkim wzgórzu 
zbudowanym z piasków intensywnie pozyskiwanych przez okolicznych miesz-
kańców, dodatkowo wykorzystywane jako wysypisko śmieci.

Badania ratownicze ograniczyły się do zadokumentowania obiektów arche-
ologicznych, widocznych w profilu odsłoniętym w trakcie wydobywania pia-
sku oraz eksploracji w ramach 6 wykopów sondażowych o łącznej powierzchni 
90 m2.

Odkryto jamy osadnicze kultury amfor kulistych, pozyskując m.in. liczne 
zabytki krzemienne i fragment kamiennego topora. Trzy obiekty powiązano 
z kolejną fazą zasiedlenia – interstadium neolitu i brązu. Znaleziska łączone 
z kulturą łużycką to przede wszystkim pozostałości pracowni brązowniczej, 
gdzie odkryto m.in. fragment form odlewniczych, ozdoby z brązu i brązowy 
tłoczek puncę.

W trakcie badań zarejestrowano także cmentarzysko szkieletowe, nowo-
żytne wiązane z potwierdzonym w źródłach historycznych cmentarzem cho-
lerycznym.

Dokumentacja i zbiory znajdują się w Muzeum im. Jana Kasprowicza 
w Inowrocławiu. 

Badania będą kontynuowane.

patrz: neolit

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

POLSKA CEREKIEW, st. 2, 
gm. loco, woj. opolskie,  
AZP 99-39/20

PRZYBYSŁAW, st. l,  
gm. Dąbrowa Biskupia,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 45-42/207

Przybysław, st. l,  
gm. Dąbrowa Biskupia,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 45-42/207

Radawa, st. 8, gm. Wiązownica, 
woj. podkarpackie,  
AZP 101-84/11

Rogowo, st. 23, gm. Lubicz. 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 38-45/107
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