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Materiały i dokumentacja przechowywane są w Pracowni Archeologicznej Instytutu Ar
cheologii i Etnologii PAN Oddział Kraków-lgołomia. Wyniki badań zostaną opublikowane
Acta Archaeologica Carpathica”. Badania będą kontynuowane.
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patTZ: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)
osada kultury łużyckiej (epoka brązu)
ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich
ślady osadnictwa nowożytnego
Badania wykopaliskowe i nadzory przedinwestycyjne, przeprowadzone w lipcu i sierpniu
przez mgr. Sławomira Sałacińskiego. Finansowane przez Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwa
ria. Stanowisko zostało odkryte w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych przez Ste
fana Woydę w 1990 roku. W sezonie 1996 na st. I założono wykop, początkowo o wymiarach
44 x 2 m, który następnie przedłużono o pas długości 18,5 m i szerokości 1 m; na st. II
wytyczono 2 wykopy: nr 2 (48,5 x 2 m) i nr 3 (22 x 2 m). Łącznie przebadano powierzchnię
247,5 m2.
Na st. I odkryto 8 obiektów, znaleziono 127 fragmentów ceramiki, głównie kultury trzcinieckiej i 6 zabytków krzemiennych. W wykopie nr 2 odsłonięto zarysy 10 obiektów, a w
wykopie nr 3 —dwa obiekty. Były to jednak wkopy nowożytne bądź obiekty zniszczone współ
czesnymi pracami ziemnymi. W spągu humusu obu wykopów odkryto 157 fragmentów cera
miki,(głównie kultury łużyckiej z epoki brązu i z okresu wpływów rzymskich oraz nowożytne),
3 zabytki krzemienne, gwóźdź i fragment glinianego kafla.
patrz: neolit

osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu —wczesny okres lateński)
ślady osadnictwa nowożytnego
Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze
prowadzone w dniach od 22 lipca do 24 września przez mgr. Jerzego Maika (Instytut Archeo
logii i Etnologii PAN Oddział w Lodzi). Finansowa przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon
badań. Przebadano powierzchnię 28,47 ara.
Odkryto gliniankę i 69 jam odpadkowych. Obiekty te wystąpiły w humusie, zaś ich dolne
partie zachowały się w glinie. W jednej z jam znaleziono szczątki dwóch osób. Wśród zabyt
ków ruchomych wyróżniono: ponad 5000 ułamków naczyń glinianych, naszyjnik i kółko
brązowe, szydła kościane, kościany grocik strzały, rozcieracze kamienne, ponad 700 kości
zwierzęcych.
(Uwaga: dalszy ciąg stanowiska: Lepsze, st. 24 —oba stanowiska są praktycznie jednym).
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN
Oddział w Łodzi. Wyniki badań zostaną opublikowane w zbiorczym opracowaniu wyników
badań na trasie gazociągu. Badania nie będą kontynuowane.
ślady osadnictwa z późnej epoki brązu
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 7 do 15 czerwca przez
mgr. Sławomira Sałacińskeigo. Finansowane przez inwestora prywatnego. Pierwszy sezon
badań. Badania nie będą kontynuowane.
patrz: neolit
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