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obszarze 143 obiekty, z których 41 odpowiada definicji dołka posłupowego. 
Obiekty koncentrowały się w północnej części stanowiska. Poza jednym przy-
padkiem (ob. 114-430 fragmentów ceramiki) większość z nich miała ubogą za-
wartość kulturową. Obiekty kultury pucharów lejkowatych były słabo czytelne. 
Większość obiektów jest związana z późniejszymi fazami zasiedlenia stanowi-
ska. Odkryto blisko 1900 fragmentów naczyń i ponad 500 krzemieni. Pobrano 
29 próbek węgli drzewnych.

Najbardziej zaznaczone jest osadnictwo kultury pucharów lejkowatych 
z fazy lubońskiej. Nie można obecnie stwierdzić, czy materiały tej kultury 
z „obozowiska” na południu stanowiska można datować na tę samą fazę. Z ma-
teriałami kultury pucharów lejkowatych związana jest grupa ceramiki neolitycz-
nej o technologii schyłkowo neolitycznej. Ceramika ta występuje często w tych 
samych skupiskach i obiektach. Jej określenie kulturowe wymaga dalszych ba-
dań. Mniej liczne są zabytki kultury amfor kulistych i kultury iwieńskiej. Można 
je powiązać z obiektami. Jeszcze słabiej zaznacza się osadnictwo ze starszego 
okresu żelaza. Pojedyncze materiały należy datować na okres nowożytny. Nie 
potwierdzono obecności osadnictwa okresu wpływów rzymskich.

•	 osada i cmentarzysko (?) kultury pucharów lejkowatych (neolit)
Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone przez dr. Krzysztofa 

Tunię i mgr. Piotra Włodarczyka (autorzy sprawozdania, Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie). Finansowane przez WKZ. Pierwszy se-
zon badań. Przebadano powierzchnię 260,50 m².

Stanowisko nr 43 w Karwinie nie zostało zlokalizowane podczas badań 
AZP. Ratownicze badania wykopaliskowe rozpoczęto po natrafieniu przez 
właściciela pola na fragmenty kamiennej obstawy grobowej oraz pozostałości 
szkieletów ludzkich. Rezultaty rozkopywań właściciela pola oraz prace arche-
ologiczne pozwoliły na zadokumentowanie resztek konstrukcji grobu – miał 
prostokątny zarys o rozmiarach około 2 x 3 m i dłuższej osi zorientowanej 
wzdłuż linii wschód-zachód oraz ściany zbudowane z kamieni wapiennych. 
Wewnątrz natrafiono na resztki dwóch szkieletów, z głowami usytuowanymi 
w stronę zachodnią. Wyposażenia nie znaleziono.

Jesienią 2000 r. w obrębie kulminacji formy terenu, gdzie znajduje się stano-
wisko, założono wykop, w którego obrębie natrafiono na  10 obiektów; 7 z nich 
to trapezowate w profilu jamy z materiałami kultury pucharów lejkowatych. 
Wśród nich wyróżniał się obiekt nr l, w którym natrafiono na znaczną ilość ce-
ramiki, krzemieni i kości zwierzęcych. Jeden z obiektów – w formie nieckowa-
tego zagłębienia o średnicy około 15 m – zawierał również dużą ilość  zabytków 
wspomnianej wyżej kultury. Jedna z jam kultury pucharów lejkowatych została 
naruszona przez nieckowaty w profilu obiekt o charakterze pieca - paleniska. 
Odkryto w nim pojedynczą skorupę kultury ceramiki sznurowej.

Materiały i dokumentację z badań jest przechowywana w Instytucie Arche-
ologii i Etnologii PAN, w Pracowni Archeologicznej w Igołomi.

Badania będą kontynuowane.

•	 grób ciałopalny kultury amfor kulistych (neolit)
grób szkieletowy kultury unietyckiej (epoka brązu)•	
szubienica z XVI w.•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 26 września do 
5 października przez dr. Radosława Jarysza (autor sprawozdania, AKME – 
Zdzisław Wiśniewski). W badaniach uczestniczyli mgr Edyta Lach, mgr Gocza 
Beżaniszwili, Wiktoria Witkowska. Finansowane przez WKZ we Wrocławiu. 
Przebadano powierzchnię 20 m².

Nieregularnie czworokątny wykop wytyczono w południowo-wschodniej 
części kopca kurhanu. Na głębokości 80 cm od kulminacji kopca (15 cm pod 
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fundamentem szubienicy) odsłonięto strop jamy (nr 2). Jej miąższość wynosiła 
50 cm. Ścianki jamy opadały pionowo ku płaskiemu dnu. Wypełnisko jamy two-
rzył biały less z drobnymi węglami drzewnymi. Z obiektu pochodzi 128 frag-
mentów ceramiki kultury amfor kulistych i 4 artefakty krzemienne.

•	 stanowisko wielokulturowe: osady kultur ceramiki wstęgowej rytej, 
grupy samborzecko-opatowskiej, amfor kulistych, trzcinieckiej; cmen-
tarzyska kultur pucharów lejkowatych, grupy sandomiersko-krakow-
skiej ceramiki sznurowej, mierzanowickiej.

Badania ratownicze prowadziła Hanna Kowalewska-Marszałek. WKZ  
w Kielcach, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie oraz Urząd 
Gminy w Dwikozach. Czternasty sezon badań. Badaniami objęto powierzchnię  
199 m2.

Celem badań było dokończenie eksploracji obiektów rozpoznanych czę-
ściowo w latach ubiegłych, odsłonięcie i przebadanie dalszych partii cmenta-
rzyska kultury ceramiki sznurowej i kultury mierzanowickiej, w tym określenie 
jego zasięgu od strony południowej i zachodniej.

Wyeksplorowano w całości 4 groby kultury mierzanowickiej i jedno pale-
nisko (obiekt osadowy) kultury amfor kulistych. Wyposażenie grobów stanowi-
ły naczynia, sierpy krzemienne, drobne narzędzia i ozdoby kościane, paciorki 
z muszli, kości i „fajansu” oraz zawieszki z szabli dzika. Ponadto kontynuowano 
eksplorację prostokątnej półziemianki mieszkalnej kultury trzcinieckiej oraz 
zadokumentowano pozostałości kolejnych 6-9 grobów (?), w tym 3 w obsta-
wach kamiennych, 2 obiektów gospodarczych neolitycznych i fragment kolej-
nego obiektu, być może mieszkalnego, kultury trzcinieckiej. Badania wykazały, 
że stanowisko ma od strony zachodniej znacznie większy zasięg niż dotychczas 
przypuszczano, obecnie nie można go dokładnie określić.

Materiały i dokumentację z badań złożono w Instytucie Archeologii i Etno-
logii PAN w Warszawie.

Badania będą kontynuowane.

•	 osadnictwo kultury pucharów lejkowatych
osadnictwo kultury przeworskiej•	

Archeologiczne badania sondażowe, przeprowadzone przez Zespół ds. Ra-
townictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Pozna-
niu na zlecenie Zarządu Gminy Kościan. Prace terenowe przebiegające od 23 
maja do 2 czerwca wykonał mgr Zenon Seroczyński pod kierownictwem doc. 
dr. hab. Lecha Czerniaka (autorzy sprawozdania).

Celem badań było stwierdzenie obecności nawarstwień kulturowych oraz 
opracowanie programu wykopaliskowych badań ratowniczych w związku z za-
grożeniami budową ubojni.

Wykonano 2 równoległe do siebie rowy sondażowe o szerokości l m i łącz-
nej długości 237,50 m (w dwóch odcinkach 140 i 97,50 m). Początki obu ro-
wów nawiązywały do krawędzi wykopów badanych w czasie systematycznych 
prac wykopaliskowych. Całość prac wykonano ręcznie. Pod warstwą humu-
su o miąższości 30-35 cm zarejestrowano: w południowej części stanowi-
ska calec, w północnej (na odcinku długości około 30 m) warstwę kulturową 
o miąższości 30-40 cm bądź jednopoziomową związaną z osadnictwem kul-
tury przeworskiej lub dwupoziomową, w której dolny poziom był związany 
z osadnictwem kultury pucharów lejkowatych. Warstwę kulturową eksplo-
rowano warstwami mechanicznymi grubości 10-25 cm w zależności od jej  
złożoności.

Materiał ruchomy i obiekty nieruchome zarejestrowano na całej długości 
sondaży, na głębokości 35-80 cm. Zadokumentowano 85 obiektów (w tym 62 
dołki posłupowe, 17 jam, 3 paleniska oraz 3 piece), 1240 fragmentów ceramiki, 
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