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1996

ślad osadnictwa kultury ceramiki sznurowej
osada kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza)
osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)
Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez mgr. Artura Rapińskiego (PSOZ Opole), konsultowane przez mgr mgr Klemensa Macewicza i Krzysztofa
Spychałę. Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Stanowisko zlokalizowane przez
A. Rapińskiego i K. Spychatę w trakcie rozpoznawczych badań powierzchniowych w 1995 r.
W sezonie 1996 przebadano powierzchnię około 100 m2.
W 1995 znaleziono ułamki naczyń glinianych i bryłki żużla, datowane na późny okres
wpływów rzymskich. W 1996 r. odkryto 15 obiektów osadniczych, m.in. piec lub palenisko
służące do wypału ceramiki, prawdopodobnie mieszkalny obiekt o konstrukcji naziemnej
oraz 6 śladów po dołkach posłupowych. Pozyskano kilkaset ułamków naczyń glinianych,
zarówno lepionych ręcznie, jak i toczonych na kole, ułamki placków glinianych, kilkanaście
ciężarków tkackich zachowanych w całości bądź we fragmentach, przęślik, fragment osełki
i płytki szlifierskiej, gładzik (?), fragmenty żużli, 3 nieokreślone przedmioty żelazne i mały
wiór krzemienny. Wstępna analiza materiału zabytkowego pozwala wydzielić dwie fazy fun
kcjonowania osady: najpierw użytkowana była ona przez ludność kultury łużyckiej w okresie
halsztackim C, potem przez ludność kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich D.
W warstwie ornej znaleziono też sercowaty grocik krzemienny kultury ceramiki sznurowej.
Badania zakończono.
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cmentarzysko kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza)
Ratowniczo-sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 22 do
28 sierpnia przez mgr. Andrzeja Ma togę (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowa
ne przez PSOZ Kielce i Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Piąty sezon badań. Przebada
no powierzchnię 60 m2 w rejonie dzikich wybierzysk piasku w północno-wschodniej części
stanowiska.
Odkryto 3 groby ciałopalne (nr nr 57-59 — kontynuacja numeracji z sezonów 19801983). Jeden, uszkodzony przy wybieraniu piasku, był prawdopodobnie popielnicowy, pozo
stałe można zaliczyć do grobów bezpopielnicowych, jak dotąd najliczniejszych na stanowisku
Obiekty składały się z dużej, owalnej jamy grobowej, zorientowanej wzdłuż linii północpołudnie, i nakrywającego ją nieregularnego bruku kamiennego. Przepalone kości złożone
były na dnie jamy. W skład naczyń przystawnych wchodziły: wazy, garnki jajowato-beczułkowate, misy, czerpaki oraz placki gliniane. Wystąpiły też przedmioty brązowe przemieszane
z resztkami kości.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.
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osada z okresu halsztackiego i okresu lateńskiego
ślady osadnictwa starożytnego
Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z projektowaną budową autostrady A-l, prze
prowadzone w październiku przez mgr. Jacka Bojarskiego (Instytut Archeologii i Etnologii
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eks
ploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Wyeksplorowano 18 wykopów sondażowych o wy
miarach 0,5 x 0,5 m każdy, łącznie przebadano powierzchnię 9 m2.
Tylko w dwóch sondażach odkryto resztki nawarstwień kulturowych w postaci warstwy
szarożółtego iłu o miąższości 20-25 cm, z której pozyskano jeden fragment ceramiki pradzie
jowej. Ponieważ stanowisko jest położone w całości na trasie projektowanej autostrady, mi
mo znacznego zniszczenia i niewielkiej wartości zostało zakwalifikowane do szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych przed rozpoczęciem inwestycji.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badania będą kontynuowane.
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