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północnej – 3,50 m, południowej – 6,50 m). W warstwach i obiektach odkry-
to 3731 zabytków ruchomych, z czego większość stanowiły fragmenty cerami-
ki, polepa, kości zwierzęce oraz artefakty krzemienne, przedmioty kamienne, 
przedmioty metalowe i kościane.

Dokumentacja i zbiory znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Bisku-
pinie.

Badania będą kontynuowane.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 osada kultury pucharów lejkowatych
osada kultury łużyckiej i pomorskiej•	
osada kultury przeworskiej•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie autostrady A-2, przeprowa-
dzone przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Finansowane przez Agencję 
Budowy i Eksploatacji Autostrad. Drugi sezon badań. 

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2001-2002”, s. 169.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: późne średniowiecze

•	 osada wczesnoneolityczna kultury wstęgowej rytej
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 18 sierpnia do 16 

września przez Agnieszkę Kukułkę (autorka sprawozdania, Muzeum Okręgowe 
w Tarnowie). Finansowane przez GKZ. Czwarty sezon badań. Przebadano po-
wierzchnię 1,5 ara.

Badania przeprowadzono w dwóch rejonach osady. Pierwszą strefą objętą 
wykopami była kulminacja wzniesienia – wykopy zostały założone w rejonie 
długiego domu (badanego w latach 1997-98). Odkryto 2 obiekty w typie jam (ob. 
21 i 22) oraz 3 ślady po słupach. Prawdopodobnie w badanym rejonie została 
uchwycona północna „ściana” długiego domu. Obiekt 21 był przydenną częścią 
jamy, z której pochodziły jedynie 4 fragmenty ceramiki. Obiekt 22 – lepiej za-
chowany, o większej miąższości, z wyraźnymi śladami spalenizny (polepa, węgle 
drzewne). Materiał ruchomy stanowiło kilkadziesiąt fragmentów naczyń glinia-
nych (głównie grubej roboty) i krzemienie (odłupki i wióry). Pod nieckowatą 
jamą 22 znajdowała się niewielka jama z jednorodnym, szaro-popielatym wy-
pełniskiem. Kolejne wykopy zostały założone w północno-wschodniej, starszej 
części osady. Odkryto kilka jam zachowanych jedynie w częściach przydennych 
(ob. 23-28). Z obiektów pochodziły fragmenty naczyń glinianych i krzemienie. 
Ornamentyka naczyń cienkościennych wskazuje na powiązania z terenami za-
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