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Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Olgierda Felczaka (Muzeum Ar-
cheologiczne w Gdańsku). Finansowane przez PSOZ. Dwunasty sezon badań. 

W północnej części stanowiska, na terenie arów 149 i 150 założono wykop nr 67 o powierzchni 
85 m2.

Układ stratygraficzny był następujący: obiekty były usytuowane pod warstwą orną oraz następną 
warstwą (nr 66), na głębokości około 50-60 cm, licząc od powierzchni wykopu. Zalegały w warstwie 
geologicznej czystej (piasek drobnoziarnisty jasnożółty). Zarejestrowano 6 obiektów nieruchomych, 
będących elementami wewnętrznej struktury gospodarczej osady kultury pucharów lejkowatych. Pod 
względem funkcjonalnym należy je zaliczyć do jam odpadowych lub pewnego typu spiżarni. W obrę-
bie jam odkryto fragmenty ceramiki kultury pucharów lejkowatych, polepę, narzędzia i półwytwory 
krzemienne oraz liczne mikroszczątki organiczne. Całkowity inwentarz objął: około 1500 fragmentów 
ceramiki kultury pucharów lejkowatych, grociki strzał, wkładki krzemienne do sierpów, wióry i dra-
pacze. Na uwagę zasługuje obecność 5% półwytworów z krzemienia wołyńskiego, będącego w tym 
przypadku towarem importowanym z południowego wschodu.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie „Pomorania Antiqua”.
Badania będą kontynuowane.

Bucz, st. 2, gm. Przemęt, woj. leszczyńskie - patrz: wczesna epoka żelaza

BUKOWIEC, st. 15, gm. Jabłonowo, woj. toruńskie, AZP 33-49/138
osada kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit)•	
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Stanisława Kukawkę i dr Jolantę 
Małecką-Kukawkę (Zakład Prahistorii Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu). Finansowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię około 81, 2 m2.

Stanowisko rozlokowane jest wąskim pasem (do około 75 m szerokości) wzdłuż górnych partii 
łagodnego stoku, na przestrzeni około 250 m. U jego południowo-zachodniego podnóża rozciągają się 
rozległe, częściowo podmokłe obniżenia, łączące się na południe od stanowiska z doliną niewielkiego 
cieku. Deniwelacja między najwyższym punktem stanowiska a odległą o około 300 m doliną cieku wy-
nosi 10 m, zaś deniwelacje w obrębie stanowiska nie więcej niż 2,5 m. Podłoże glebowe w wierzchnich 
warstwach stanowią piaski gliniaste, zaś w głębszych – gliny ciężkie. 

Głównym powodem podjęcia badań była próba określenia stopnia zniszczenia stanowiska i osza-
cowania celowości badań przyszłych. W wykopie sondażowym o powierzchni 67 m2 odsłonięto około 
11 m rowu ściany bocznej oraz rów krótszego szczytu trapezowatej budowli kultury późnej ceramiki 
wstęgowej. W celu określenia przebiegu drugiej ściany bocznej założono drugi wykop, o powierzchni 
2 m2, w którym zarejestrowano fragment rowu. Z uwagi na sondażowy charakter prac, niemożliwe 
było odsłonięcie całej powierzchni ze śladami budynku. Chcąc określić jego kształt, zastosowano nie-
destrukcyjną metodę rozpoznania wykopaliskowego. Założono serię niewielkich wykopów sondażo-
wych o łącznej powierzchni 12,2 m2. Wykonano rysunki rzutów poziomych uchwyconych fragmen-
tów rowu. Nie poddawano ich eksploracji archeologicznej.

Rów układa się w wydłużony, wąski trapez, o przebiegu z południowego-wschodu (szczyt szerszy) 
na północny-zachód (szczyt węższy), niemal równolegle (dłuższymi bokami) do stoku wyniesienia. 
Ściany boczne wybiegają nieco (1,5-1,7 m) poza rów, sugerując występowanie tu niewielkiego podcie-
nia z pełnymi ścianami bocznymi. Rów szerszego szczytu wykracza (najprawdopodobniej z obu stron) 
o około 1 m poza linie ścian bocznych. Całkowita długość rowu ściany bocznej wynosi 23,25 m, krót-
szego szczytu – 3,75 m, dłuższego — około 5 m (bez fragmentów wybiegających poza linię ścian bocz-
nych). Wymiary wewnętrzne ograniczone rowem wynoszą w przybliżeniu 20,75 m (długość), 2,75 
m (węższy szczyt) i 4 m (szerszy szczyt), co pozwala oszacować wewnętrzną powierzchnię użytkową 
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budynku na około 70 m2 (plus 6-7 m2 powierzchni podcienia). Odsłonięte fragmenty powierzchni 
wnętrza budynku to calcowa glina zwałowa. Na zewnątrz rowu poziom calcowej gliny w kierunku 
południowym i zachodnim obniża się (z około 40-50 cm od powierzchni gruntu w rejonie rowu do 
około 70 cm i więcej). W górnych warstwach piasków gliniastych, zalegających pomiędzy warstwą 
orną a warstwą gliny ciężkiej występowały zabytki. Ponieważ rów w górnych swoich partiach rozcina 
warstwę piaszczystą, można wyciągnąć wniosek, że warstwa ta na zewnątrz rowu przynajmniej po 
części kształtować się musiała przed budową domu, jednakże w trakcie osadnictwa kultury późnej 
ceramiki wstęgowej. Oznacza to, że osadnictwo w obrębie stanowiska ma metrykę starszą niż odkry-
te ślady budynku mieszkalnego. Wniosek ten potwierdza odsłonięte w rzucie poziomym przecięcie 
przez rów fundamentowy bliżej nieokreślonego obiektu w południowo-wschodniej części budynku. 
Występowanie w stropie warstwy piaszczystej pojedynczych fragmentów ceramiki kultury pucharów 
lejkowatych wskazuje, że warstwa ta kształtowała się jeszcze w czasie trwania osadnictwa tej kultury. 
Nie zaobserwowano stratygraficznego podziału tej warstwy.

Z powierzchni stanowiska, z warstw i obiektu pozyskano łącznie: 541 fragmentów ceramiki kul-
tury późnej ceramiki wstęgowej, 129 fragmentów ceramiki kultury pucharów lejkowatych, 59 zabyt-
ków krzemiennych, 96 fragmentów polepy, kamienny rdzeń, będący odpadem od wiercenia otworu, 
3 kamienie ze śladami gładzenia. Niestety, w kwaśnej glebie nie zachowały się szczątki kostne. Z rowu 
fundamentowego pochodzi 146 fragmentów ceramiki kultury późnej ceramiki wstęgowej, 7 krze-
mieni, 28 fragmentów polepy, 1 kamień ze śladami gładzenia, rdzeń kamienny (odpad od wiercenia 
otworu). Pobrano próbę węgli drzewnych. Cechy technologiczne i stylistyczne ceramiki wskazują, iż 
osadnictwo kultury późnej ceramiki wstęgowej łączyć należy z jej fazą III (najprawdopodobniej IIIa), 
zaś osadnictwo kultury pucharów lejkowatych z jej początkami na ziemi chełmińskiej (z fazą I lub II). 
Tegoroczne badania pozwoliły odkryć pierwsze na ziemi chełmińskiej pozostałości dużego, trapezo-
watego obiektu mieszkalnego kultury późnej ceramiki wstęgowej. Co więcej, odkrycia tego dokonano 
na północno-wschodnim skraju ekumeny tej kultury i osadnictwa wczesnorolniczego w ogóle. Kres 
obecnie rozpoznanego zasiedlenia wczesnorolniczego (kultura późnej ceramiki wstęgowej) znajduje 
się zaledwie 8 km na wschód od badanego stanowiska. Oznacza to, iż wbrew opiniom niektórych 
archeologów osadnictwo ziemi chełmińskiej miało wówczas charakter w pełni ustabilizowany, nie-
odbiegający zasadniczo od znanego z sąsiednich Kujaw.

Materiały i dokumentacja z badań przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Badania winny być kontynuowane.

BUKÓWKA-ZAPNIÓW, st. 1, gm. Pawłów, woj. świętokrzyskie, AZP 83-68/35
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)•	
stanowisko produkcyjne kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich, fazy B•	 2-C1)
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu i październiku przez mgr. Cze-
sława Hadamika (Wydział Archeologiczny PSOZ w Kielcach). Finansowane przez Okręgową Dyrek-
cję Gospodarki Wodnej w Warszawie. Piąty sezon badań.. Przebadano powierzchnię 75 m2.

Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej: zakończono eksplorację półziemianki o wymiarach 
4,5 x 1,5 m, z wewnętrznym paleniskiem, częściowo przebadanej w 1995 r. Na krawędziach obiek-
tu wystąpiły ślady rowków i słupów. Drugim obiektem przebadanym w bieżącym sezonie była re-
gularna, w części spągowej kwadratowa w planie jama, ze śladami zabezpieczenia dna i ścianek  
drewnem.

Osada kultury łużyckiej: odkryto jamę gospodarczą o średnicy około 1 m, użytkowaną po częścio-
wej destrukcji jako zagłębione w ziemię palenisko. Jama została następnie częściowo zniszczona przez 
niewiadomego przeznaczenia wkop wypełniony czystym lessem (w ramach tej samej fazy chronolo-
gicznej), w którego dnie wystąpiły ślady dwóch słupów (?).


