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STRACHÓW, pow .Wrocław Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu
Oddział Muzeum Ślężańskie 
w Sobótce

Badania prowadziły m gr Halina Go sławska 
i m gr Elżbiety Noworyta. Finansowało Muze
um Archeologiczne we Wrocławiu. Czwarty 
sezon badań. Stanowisko wielokulturowe : 
groby neolityczne /kultury pucharów lejko
watych i kultury pucharów dzwonowatych/, 
osadnictwo neolityczne /  kultury ceramiki 
wstęgowej kłutej i pucharów lejowatych/, 
osadnictwo z okresu halsztackiego, rzym skie
go i wczesnego średniowiecza.

2
Przekopano obszar o łącznej powierzchni 300 m . Odkryto i przebadano 21 

dużych obiektów osadniczych oraz kilkadziesiąt śladów po słupach. Na dnie wczesno
średniowiecznej jamy typu gospodarczego odkryto dobrze zachowany szkielet psa. 
Silne zgięcie kręgosłupa oraz kończyn wskazywać może na celowe ułożenie.Inwen
ta rz  obiektów stanowiła ceram ika, k o śd  oraz polepa. W pólziemiance z okresu 
wpływów rzymskich znaleziono małe ułamki te rra  sigillata i te rra  ni g ra.

Ponadto badania pozwoliby na uchwycenie północnej granicy osady kultury 
łużyckiej.

SZARLEJ, pow. Inowrocław
Stanowisko 1 patrz wczesne średniowiecze

SZARLEJ, pow.Inowrocław Muzeum im . J .  Kasprowicza
Stanowisko 6 w Inowrocławiu, Wojewódzki Konser

wator Zabytków w Bydgoszczy

Badania prowadzili : m gr Czesław Sikorski 
/  autor sprawozdania/, m gr Barbara Czar
necka i dr Jan Grześkowiak, pod kierownic
twem prof. dr Kazimierza Żurawskiego. Prace 
finansowało przedsiębiorstwo Budownictwa Rol
niczego w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań.
Osada kultury pucharów lejkowatych, ślady osad
nictwa wczesnośredniowiecznego.
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Stanowisko położone jest 400 m na południe od zabudowań PGR Szarlej przy 

drodze Szarlej-Kruszwica. Wykopami sondażowymi przebadano obszar 400 z 250 m . 
przeznaczony pod zabudowy.

Poniżej humusu stwierdzono warstwę kulturową zalegającą na piaszczystym 
calcu.W arstwę o dredniej miąższości 20 cm tworzy intensywnie ciemna ziemia 
przemieszana ze szczątkami organicznymi i ceramiką kultury pucharów lejkowatych. 

W warstwie ornej występowała ceramika wczesnośredniowieczna.
Badania zakończono.

TOLKMICKO, po w .Elbląg Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Stanowisko 2

Badania prowadził m gr Jerzy Szwed.
Finansowało Muzeum Zamkowe w 
Malborku. Pierwszy sezon badań. Stano
wisko wydmowe z okresu neolitu zapew
ne grupy rzucewskiej kultury ceramiki 
sznurowej.

Stanowisko zajmuje południowy skłon wzgórza o wysokości 38,2 m npm
położonego na północy wschód od m iasta nad brzegiem Zalewu Wiślanego.

2Przebadano obszar o łącznej powierzchni 75 m .  Brak war s twy kulturowej« 
Zabytki prawie wyłącznie krzemienne zalegają w warstwie współcześnie wytworzo
nej próchnicy,która m iejscam i jeszcze zachowała charakter piasku wydmowego 
umocnionego roślinnością.

Celem przeprowadzonych prac było rozpoznanie stratygrafii stanowiska oraz
ustalen ie  zasięgu występowania zabytkówfcZdołano jectynie zrealizow ać postulat

« 2pierwszy.Największą ilość zabytków dostarczył wykop *o powierzchni 25 m . 
Przeważał zdecydowanie m ateriał krzemienny, /  w tym nieco ponad 10% stanowiły 
narzędzia/ nad nielicznym i drobnym m ateriałem  ceramicznym. Przynależność 
kulturową określono w oparciu o kilka zdobionych ułamków ceramiki odciskiem 
sznura, znalezionych jednak w trakcie badań powierzchniowych w roku 1964 na 
tym standwlsku.

Badania winny być kontynuowane celem ustalenia charakteru stanowiska.

WOLA PODLEŚNA, pow. Miechów Pracownia Archeologiczno-Konserwa
torska P .P .  PKZ - Oddział 
w Krakowie


