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osada ludności kultury pomorskiej ze starszego okresu przedrzymskiego•	
osada ludności kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich•	

Badania prowadził mgr Daniel Żychliński (autor sprawozdania) przy współpracy z mgr Justyną 
Żychlińską i mgr Bartłomiejem Rogalskim oraz studentką ASP w Poznaniu Moniką Wołoszyńską. 
Prace finansowała Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie.

Badania prowadzono w związku z planowaną budową autostrady A-2, której przebieg kolidował 
z obszarem stanowiska. 

Stanowisko zlokalizowane jest na wyniesieniu u południowego krańca Jeziora Niepruszewskie-
go, około 1,5 km na południe od wsi Cieśle, częściowo na terenie żwirowni. 

Zbadano obszar 8800 m², na którym odsłonięto 818 obiektów nieruchomych. Zdecydowana więk-
szość z nich związana jest z osadnictwem ludności kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów 
rzymskich. Niestety, około 50% osady zostało bezpowrotnie zniszczonych w trakcie budowy bazy 
dla funkcjonującej tu kopalni żwiru. Część zbadana dostarczyła kilkanaście obiektów mieszkalnych, 
z reguły o konstrukcji słupowej, kilkaset jam o funkcji niejasnej, kilkaset dołków posłupowych, często 
związanych z większymi konstrukcjami, jeden, bardzo silnie zniszczony (przez wkop współczesny) 
piec (najprawdopodobniej wapiennik) oraz kilkanaście palenisk o konstrukcji kamienno-glinianej. 
Zarejestrowano kilka jam neolitycznych ludności kultury pucharów lejkowatych i amfor kulistych, 
w tym kilka obiektów z wczesnej epoki brązu, oraz kilka ludności kultury łużyckiej z młodszego 
okresu epoki brązu i kilkanaście obiektów, w tym piec kopulasty, ludności kultury pomorskiej ze 
starszego okresu przedrzymskiego. 

Ogółem pozyskano 4660 fragmentów ceramiki, kilka tysięcy brył polepy, często z odciskami 
konstrukcji oraz liczne kości zwierzęce. Dominuje materiał kultury przeworskiej z późnego okresu 
rzymskiego, w tym formy ręcznie lepione oraz mniej liczne wykonane na kole garncarskim. Z cera-
miki niezwiązanej z ludnością przeworską natrafiono na bardzo dużych rozmiarów fragment klosza 
kultury pomorskiej i zdobione ornamentem sznurowym fragmenty naczyń kultury amfor kulistych. 
Poza wymienionymi odkryto kilkanaście przedmiotów zwracających uwagę, między innymi natra-
fiono na dwa fragmenty okrągłych żaren rotacyjnych, trzy osełki piaskowcowe, dość liczne ciężarki 
tkackie i przęśliki. Metale reprezentowane są tylko przez dobrze zachowany nóż żelazny i takież 
szydło. 

Materiał ruchomy pozyskany na osadzie pozwala wydatować ją na schyłek podfazy C2 późnego 
okresu wpływów rzymskich. 

Badania nie będą kontynuowane.

DUBIELEWO, st. 7, gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
kompleks osadniczy kultury przeworskiej z przełomu okresu lateńskiego i rzymskiego•	

Ratownicze badania na terenie budowy gazociągu JAMAŁ prowadzone były przez mgr Alek-
sandra Andrzejewskiego, mgr Ewę Poturalską i mgr Krzysztofa Janickiego (Pracownia Konserwacji 
Archeologiczno Konserwatorskiej) na zlecenie spółki INVESTGAS z Warszawy.

Na badanym terenie nie odkryto obiektów archeologicznych zagłębionych poniżej warstwy ornej. 
Zebrany materiał zabytkowy pozwala stwierdzić, że jest to osada o chronologii analogicznej do osady 
w Gustorzynie.
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