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tu rowy kontrolne o szerokości 2,50 m w kierunku: wschód (15 m), zachód (25 
m) i północ (40 m). Dzięki nim określono w miarę dokładnie zasięg badanych 
nawarstwień. W końcu rowu północnego natrafiono na jeszcze jedną warstwę? 
(V), której geneza nie została dostatecznie wyjaśniona – być może należałoby ją 
uznać za warstwę kulturową związaną z osadnictwem pradziejowym; w jej ob-
rębie natrafiono na dwa negatywy słupów (?) z fragmentami węgli drzewnych. 
Wyspowy rozkład nawarstwień kulturowych może świadczyć o luźnej zabudo-
wie osiedla neolitycznego, stwarza również konieczność poddania stanowiska 
szczególnemu nadzorowi archeologicznemu w trakcie przyszłych prac budow-
lanych lub, ewentualnie, przeprowadzenia dodatkowych badań w okresie wio-
sennym w strefie zalegania domniemanej warstwy kulturowej  nr V(?).

Łącznie przebadano obszar o powierzchni 36,50 ara. Odkryto i zadoku-
mentowano 8 warstw kulturowych występujących w dwóch częściach badane-
go terenu. W południowej partii badanego terenu stwierdzono pozostałości za-
siedlenia ze starszego okresu przedrzymskiego w postaci warstwy I; na północ 
od tego miejsca w 2 strefach występowały układy nawarstwień, złożonych z za-
legającej w obniżonej partii terenu warstwy (IIIB i IV) związanej z osadnictwem 
neolitycznym (kultura pucharów lejkowatych) i przykrywających je warstw 
próchnicznych o charakterze akumulacyjnym, z wtórnie zalegającymi w nich 
materiałami zabytkowymi z epoki neolitu i okresów późniejszych. Oprócz na-
warstwień kulturowych odkryto 4 obiekty o nieokreślonej genezie oraz 10 jam 
posłupowych. Jeden z obiektów (ob. 1) zinterpretowano jako gliniankę. W trak-
cie badań pozyskano 1806 fragmentów ceramiki neolitycznej, głównie kultury 
pucharów lejkowatych, 9 krzemieni, 70 ułamków naczyń kultury pomorskiej 
(starszy okres przedrzymski) oraz 15 fragmentów naczyń późnośredniowiecz-
nych i nowożytnych. Odkryto również kilka przedmiotów żelaznych o metryce 
nowożytnej.

•	 osady kultury pucharów lejkowatych (KPL, neolit)
osada kultury ceramiki sznurowej (KCSz, neolit/początek epoki brązu)•	

Badania wykopaliskowe, prowadzone przez dr. hab. Stanisława Kukawkę 
i dr Jolantę Małecką-Kukawkę z grupą studentów archeologii Uniwersytetu im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Finansował je Uniwersytet im. Mikołaja Koper-
nika. Drugi sezon badań. Badaniami objęto niewielką część stanowiska. Prze-
badano łącznie 607 m².

Materiał zabytkowy (głównie ceramiczny) występował w warstwie za-
równo ornej, jak i pod nią. Był skoncentrowany w 4 niewielkich (poniżej l ara) 
skupieniach. W ich obrębie zidentyfikowano 20 domniemanych obiektów kul-
turowych. Poza wspomnianymi skupiskami materiały zabytkowe występowały 
sporadycznie i to najczęściej wyłącznie w warstwie ornej.

Z wykopów badawczych pozyskano łącznie ponad 5000 fragmentów cera-
miki KPL i KCSz, 627 krzemieni, niemal 10 000 drobnych bryłek polepy, ponad 
1600 drobnych fragmentów kości, fragment przęślika glinianego, wiór kamien-
ny, odłupek kamienny, 2 siekiery kamienne oraz 13 fragmentów płyt szlifier-
skich i innych bliżej nieokreślonych narzędzi ze śladami przegładzeń.

Analiza materiału ceramicznego pozwala wstępnie przyporządkować 2 
skupiska KPL i 2 pozostałe osadnictwu KPL i KCSz. Materiały KPL można łą-
czyć z fazą IIB lub IIIA na Kujawach (faza I lub faza II na ziemi chełmińskiej), 
zaś KCSz zapewne z przełomem neolitu i początków epoki brązu.

Funkcjonalnie badane wykopaliskowe punkty KPL można uznać za pozo-
stałości niewielkich struktur podomowych, typowych dla wczesnych faz tej kul-
tury. Zapewne podobnie można interpretować pozostałości osadnictwa KCSz.

Materiały z badań i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii 
i Etnologii Uniwersyteu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Badania nie będą kontynuowane.
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