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Natrafiono na pięć obiektów kultury ceramiki wstęgowej rytej z fazy nutowej — cztery 
zostały uchwycone częściowo, a tylko jeden (ob. nr 3) w całości. We wszystkich wystąpiły 
duże ilości materiału zabytkowego — tak ceramicznego, jak krzemiennego — jednorodnego 
chronologicznie i kulturowo. W jednym z wykopów natrafiono na ślady po warstwie kultu
rowej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Badania będą kontynuowane.

Brzezie, st. 24,
gm. Kłaj, woj. krakowskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

Brzoskwinia, s t  6,
gm. Zabierzów, woj. krakowskie

patrz: paleolit

BUKOWIEC, st. 18, 
gm. Jabłonowo Pomorskie, 
woj. toruńskie,
AZP 33-49/141

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)
Badania weryfikacyjno-sondażowe przeprowadzone w listopadzie przez mgT. Pawła Gur- 

towskiego (PSOZ Toruń). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po
wierzchnię 8,5 m2.

Badania miały na celu uzyskanie dokładniejszych danych na temat zagrożeń (intensywne 
prace agrotechniczne) i stanu zachowania nawarstwień kulturowych oraz pozyskanie mate
riałów ruchomych, pozwalających na precyzyjniejsze datowanie stanowiska. Wyeksplorowa
no dwie niewielkich rozmiarów jamy osadowe kultury późnej ceramiki wstęgowej. Miąższość 
obiektów (od 10 do 50 cm) świadczy o znacznym zniszczeniu stanowiska. Z wypełniska jam 
pozyskano kilkanaście fragmentów ceramiki, pozwalających wydatować jamy na fazy Ilb-IIl 
kultury późnej ceramiki wstęgowej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Toruniu.
Badania zakończono.

BUKOWIEC, s t  24, 
gm. Jabłonowo Pomorskie, 
woj. toruńskie,
AZP 33-49/147

osada kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit)
Badania weryfikacyjno-sondażowe przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Pawła Gur- 

towskiego (PSOZ Toruń). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po
wierzchnię 5,25 m2.

Prace miały na celu uzyskanie precyzyjniejszych danych na temat istniejących zagrożeń (głę
boka orka) i stanu zachowania nawarstwień kulturowych oraz pozyskanie materiałów pozwala
jących na dokładniejsze datowanie stanowiska. Wyeksplorowano pozostałości dwóch jam 
osadowych o nieregularnych kształtach, zachowanych tylko w części spągowej (miąższość do 
50 cm). Pozyskano kilkadziesiąt fragmentów ceramiki, po analizie technologicznej i stylistycz
nej przyporządkowanych do faz II b—III rozwoju kultury późnej ceramiki wstęgowej na Niżu.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Toruniu.
Badania będą kontynuowane.

BUKÓWKA-ZAPNIÓW, st. 1,
gm. Pawłów, 
woj. kieleckie,
AZP 83-68/35

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)
stanowisko produkcyjne kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich, fazy B2-C,) 
ślady osadnictwa nowożytnego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku i listopadzie przez 
mgr. Czesława Hadamika (Wydział Archeologiczny PSOZ w Kielcach). Finansowane przez 
Okręgową Dyrekcję Gospodarki Wodnej Warszawa. Czwarty sezon badań. Przebadano po
wierzchnię 235 m2.
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