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(j.s. 13), a także charakter warstwy określonej jako j.s. 6. Jest to typowa warstwa 
sedymentacyjna płytkich zbiorników wodnych zawierająca dużą ilość szcząt-
ków organicznych. Można na tej podstawie wysnuć wniosek, że podczas funk-
cjonowania osady kultury łużyckiej aż po wczesne średniowiecze (?) podstawa 
cypla była węższa niż obecnie. Istnieje też możliwość, że cypel był wtedy wyspą. 
Rozstrzygnięcie tego nie będzie możliwe przed badaniami geomorfologiczny-
mi. Łużycki materiał ceramiczny można datować na IV-V okres epoki brązu, 
materiał wczesnośredniowieczny – na fazę B wczesnego średniowiecza.

Materiał i dokumentacja z badań znajdują się do czasu pełnego opracowa-
nia w Pak Żary.

Badania nie będą kontynuowane.

•	 osada kultury łużyckie (IV-V faza epoki brązu)
osadnictwo z okresu nowożytnego•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 5 do 13 kwietnia 
pod kierunkiem mgr. Sławomira Kałagate (autor sprawozdania, Pracownia Ar-
cheologiczno-Konserwatorska). Finansowane przez Urząd Gminy w Łagowie. 
Przebadano powierzchnię 140 m².

Stanowisko nr 11 jest położone na niewielkim, słabo wyodrębnionym cyplu 
zlokalizowanym w południowej partii Jeziora Trześniowskiego. Do chwili pod-
jęcia badań ratowniczych, związanych z budową sieci kanalizacyjnej, nie było 
znane. W trakcie badań, w wykopie o długości 200 m i szerokości 0,70 m, odsło-
nięto i wyeksplorowano 30 nawarstwień kulturowych, głównie nowożytnych. 
Odkryto także pozostałości warstwy kulturowej (określonej jako j.s. 10) i 22 
obiekty pochodzące z osady ludności kultury łużyckiej. Ze względu na charak-
ter badań – wąskoprzestrzenne wykopy – żaden z obiektów nie został wyeks-
plorowany do końca. Obiekty wyraźnie grupowały się w 2 skupiska. Większość 
z nich to niewielkie owalne jamy o nieckowatych przekrojach i nieustalonej 
funkcji. Do nielicznych wyjątków należy zaliczyć obiekt nr 5 (pozostałość na-
ziemnego budynku mieszkalnego) i obiekt nr 16 (jama gospodarczo-zasobowa). 
W trakcie badań pozyskano, zarówno z obiektów, warstwy kulturowej, jak i hu-
musu, 360 fragmentów ceramiki naczyniowej charakterystycznej dla IV-V EB 
oraz 38 krzemieni. Mimo ograniczonego charakteru badań ich efekty są zado-
walające. Są one dobrym punktem wyjścia do przyszłych stacjonarnych badań 
wykopaliskowych obejmujących większy obszar stanowiska, tym bardziej że 
stopień zniszczenia warstwy kulturowej i obiektów przez młodsze osadnictwo 
jest niewielki.

Materiał i dokumentacja z badań znajdują się do czasu pełnego opracowa-
nia w PAK Żary.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Archeologii Środkowego Nad-
odrza”, t. III, s. 31-49.

Badania nie będą kontynuowane.

•	 cmentarzysko grupy kaszubskiej kultury łużyckiej – V okres epoki brązu.
Badania prowadziła mgr Beata Górska-Grabarczyk (Instytut Archeologii 

Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Uniwersytet Łódzki. Drugi sezon 
badań.

Stanowisko jest położone na wyniesieniu sandrowym, otoczonym podmo-
kłymi łąkami, w dorzeczu rzeki Niechwaszczy.

Badaniami objęto obszar o powierzchni 240 m2. Odsłonięto i wyeksplo-
rowano 5 grobów ciałopalnych bardzo zniszczonych wkopami. W 5 grobach 
odkryto kamienie, które pierwotnie mogły tworzyć bruki. Pozyskany materiał 
ceramiczny jest bardzo rozdrobniony. Podstawą datowania cmentarzyska, tak 
jak w poprzednim sezonie, jest ceramika i elementy obrządku pogrzebowego. 
Wykonano badania antropologiczne spalonych kości.

ŁAGÓW LUBUSKI, st. 11, 
gm. loco, woj. lubuskie,  
AZP 53-12/11

ŁĄG KOLONIA, st. 20,  
gm. Czersk, woj. pomorskie, 
AZP 22-38/56
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Dokumentacja i zabytki znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Arche-
ologicznych”, t. 6, s. 37-46

Badania będą kontynuowane.

patrz: późne średniowiecze

•	 osadnictwo schyłkowej fazy kultury trzcinieckiej i łużyckiej (XII-X w. p.n.e.)
osadnictwo kultury grobów kloszowych (V-III w. p.n.e.)•	

Ratownicze badania sondażowe, przeprowadzone w związku z budową sa-
nitarną, pod kierunkiem mgr A. Smolińskiego.

Dokumentacja znajduje się w WUOZ w Łomży, materiały w Muzeum Pół-
nocno-Mazowieckim w Łomży.

•	 ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (faza wiórecka)
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (II okres epoki brązu)•	
osada kultury łużyckiej (V EB – HC)•	
osada kultury przeworskiej (C1a – C2/D)•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza (XII – XIII w.)•	
ślady osadnictwa z okresu nowożytnego (XVI – XIX/XX w.)•	

Badania prowadzone, od 25 maja do 31 sierpnia przez mgr. Krzysztofa Ka-
rasiewicza (Instytut Antropologii i Archeologii Wyższej Szkoły Humanistycz-
nej im. A. Gieysztora). Finansowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad (poprzednio: Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad). Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 127 arów.

Stanowisko położone jest około 1 km na południowy zachód od Ozorkowa 
na terenach wsi Mamień, w odległości 600 m od koryta rzeki Bzury – na krawę-
dzi stoku doliny, w pasie planowanej autostrady A-2. Podłoże stanowiły piaski 
luźne i polodowcowe słabo gliniaste oraz płaty zbitej gliny zwałowej występu-
jące fragmentarycznie.

KULTURA PUCHARÓW LEJKOWATYCH
Ceramikę kultury pucharów lejkowatych odkrytą na omawianym stanowisku 

reprezentuje zbiór liczący 18 fragmentów. Ułamki naczyń wystąpiły wyłącznie 
na złożu wtórnym w warstwie akumulacyjno-próchniczej oraz w obiekcie kul-
tury przeworskiej. Obecność w wypełnisku obiektu ceramiki neolitycznej należy 
uznać za przypadkową.

Na podstawie cech technologicznych oraz zachowanych zdobień na frag-
mentach naczyń omawiany okres zasiedlenia można datować na fazę wiórecką.

KULTURA TRZCINIECKA
Kolejną fazę osadnictwa na stanowisku 3 w Mamieniu można wiązać z II 

okresem epoki brązu, czyli ze śladem działalności ludności kultury trzcinieckiej.
Podczas badań odkryto tylko 3 fragmenty naczyń – 2 pochodzą z poziomu 

akumulacyjno-próchniczego, 1 z obiektu kultury przeworskiej.
Badania dostarczyły w sumie 4 zabytki krzemienne. Znaleziono je na po-

wierzchni stanowiska przy oczyszczaniu stropu pola badań, a pojedynczą sztukę 
zarejestrowano w obiekcie kultury łużyckiej. Wśród nich znajdują się odłupek, 
łuszczeń oraz fragment odłupka łuszczniowego. Ich cechy morfologiczne nie 
pozwalają dokładnie określić przynależności kulturowo-chronologicznej, mogą 
one pochodzić z młodszej epoki kamienia lub wczesnej epoki brązu.

KULTURA ŁUŻYCKA
Ogółem zarejestrowano 92 obiekty omawianej kultury, które wystąpiły 

w dwóch skupiskach – w części zachodniej stanowiska (większe) oraz w części 

Łobżenica, st. 17, gm. loco, 
woj. wielkopolskie,  
AZP 34-31/81

ŁOMŻA, ul. Rybaki, st. 2,  
gm. loco, woj. podlaskie,  
AZP 37-76/2

MAMIEŃ, st. 3,  
gm. Parzęczew, woj. łódzkie, 
AZP 62-50
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