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TARKOWO, gm.Nowa Wieś Wielka 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 32

U niw ersytet im , Adama 
Mickiewicza 
w Poznaniu 
Katedra Archeologii

Badania prowadził zespół Ekspedycji Kujawskiej 
Katedry Archeologii UAM pod kierownictwem doc. 
d r hab. Aleksandry Cofta-Broniew skiej. F inanso
wał UAM w Poznaniu, P ierw szy sezon badań. 
Osada kultury pucharów lejkowatych /faza  Ш /,

Stanowisko zaklasyfikowano do rzędu "klasycznych" m ałych osied
li współtworzących kompleks osadniczy zlokalizowany w dolnie rzek i Z ie
lona Struga na obszarze Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej. Leży ono na pół
nocno-zachodnim stoku wału wydmowego ciągnącego się  wzdłuż cieku. Na 
teren ie  osiedla /około 600 m ^ / założono w rejonie koncentracji m ateria łu  
na powierzchni 8 wykopów a  łącznej powierzchni 125 m 2.

Odkryto budowlę słupową o wymiarach 8 x 6 m, W obrębie chaty
zarejestrow ano niewiele ceram iki, krzem ieni, polepy i kości. Nieliczne 
m ateria ły  zebrane z powierzchni i z warstwy wskazywałyby na mało s ta 
bilny charakter zasiedlenia tego punktu osadniczego. Poza obszarem  bu
dowli na powierzchni zaobserwowano odpady poprodukcyjne związane 
z obróbką kamienia. Sondaże założone w tym rejonie dały wynik negatyw
ny, nie re je s tru ją c  udziału elementów antropogennych w w arstw ie.

Analiza ceram iki wykazuje cechy stosunkowo wczesnego odcinka 
rozwoju cyklu stylistycznego wióreckiego - s ta rszy  odcinek fazy III kul
tu ry  pucharów lejkowatych.

Badania prowadziły m gr E lżbieta Noworyta i m gr 
M aria Górecka. Finansowało Muzeum A rcheolo
giczne we Wrocławiu, Czwarty sezon badań. 
Osada i groby grupy jordanowskiej kultury len- 
d z ie lsk ie j,.

Celem tegorocznych prac wykopaliskowych było sprawdzenie wy
ników wstępnych badań archeologiczno-geofizycznych prowadzonych pod 
kierownictwem d r. Jąęka Przeniosło przez m gr A ndrzeja Deligowicza 
1 m gr. Krzysztofa M isiewicza /1НКМ PAN - W arszaw a/.

Nie przewiduje się  kontynuacji prac badawczych.

TYNIEC MAŁY, gm. Kobierzyce 
woj, wrocławskie

Muzeum Slężańskie 
w Sobótce 
Oddział Muzeum 
Archeologicznego 
we Wrocławiu
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Założono 2 wykopy sondażowe o łącznej powierzchni 0 ,5  a ra .
Na przebadanym teren ie  odkryto i wyeksplorowano 5 jam osadniczych 
w tym fragm ent półziemianki 1 jam ę zasobową /?  /  z dwoma szkieletam i 
ludzkimi na dnie, negatyw po slupie oraz fragm ent ciągu rowów analo
giczny do odkrytych w poprzednich sezonach badawczych. Uzyskany 
w bieżącym sezonie m ateria ł zabytkowy, głównie ceram ika o raz  wyroby 
krzem ienne i kamienne jes t jednolity chronologicznie 1 wiąże się  z grupą 
jordanowską kultury lendzielskiej.

UMIANOW1CE, gm. Kije Polska Akademia Nauk
woj. kieleckie Instytut H istorii Kultury

M aterialnej 
Zakład Archeologii 
Małopolski 
w Krakowie

Badania prowadził m gr Władysław Morawski. Fi« 
nansował Inwestor Linii Hutniczo-Siarkowej przez 
WKZ w Kielcach. Pierw szy вегоп badań. Osada 
wczesnośredniowieczna, osadnictwo kultury pucha
rów lejkowatych, ślady osadnictwa kultur: m ie rza - 
nowickiej, trzcin ieckiej i  łużyckiej,

Stanowisko położone jes t na krańcu piaszczystego cypla te ra sy  
lewego brzegu Nidy, wyniesionego około 2 m ponad płaską rozległą po
wierzchnię doliny zalewowej. Powierzchniowo m ateria ł archeologiczny 
stwierdzono jedynie w obrębie chłopskiej piaskowni,' W profilach piaskow
ni zaobserwowano, te  zabytki występują w warstw ie humusu kopalnego 
i jego podglebiu przykrytego 70-90 cm warstwą jałowej archeologicznie 
ziem i.

Badaniami objęto te ren  na wschód od piaskowni w pasie budowy 
LHS 0 łącznej powierzchni około Ю arów. Jałową archeologicznie warstwę 
ziemi zdjęto spychaczami pod kontrolą archeologów odsłaniając powierz
chnię pierwotnego humusu. D alszą eksplorację podjęto z zastosowaniem 
powszechnie przyjętych metod archeologicznych,

W humusie i jego podglebiu natrafiono na niewielką ilość ceram iki 
z kultur: m ierzanowickiej, trzcinieckiej i  łużyckiej o rąz  w większej ilości 
z kultury pucharów lejkowatych a przede Wszystkim wczesnego średniow ie
cza. Zabytki należące do kultury pucharów lejkowatych, w tym 2 siekierki 
kamienne, często występowały W skupieniach być m oże sygnalizujących 
jakieś obiekty o nieuchwytnych obecnie w rzutach poziomych granicach,

W iększość ceram iki wczesnośredniowiecznej występowała w 4 
dużych jamach o wym iarach 3-4 ж 1 ,5 -1 , 8 m . Jam y usytuowane były pa
ram i wzdłuż linii biegnących mniej więcej po o si E -  W, Wypełnisko jam 
stanowiła p iaszczysta ziem ia o zdecydowanie czarniawym zabarwieniu.


