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GRABINA, st. 3, 
gm. Łąck, woj. płockie,
AZP 53-51/16

Grabina, st. 4,
gm. Łąck, woj. płockie

GRĄDY, st. 4, 
gm. Otmuchów, 
woj. opolskie,
AZP 92-30/160

czas nadzorów wykonywanych bezpośrednio w trakcie prac budowlanych. Przebadano po
wierzchnię 1,3 ara.

Odkryto po jednym obiekcie (jamie) wymienionych wyżej jednostek kulturowych.

osada kultury pucharów lejkowatych i kręgu kultur leśnych (neolit)
Badania sondażowe przeprowadzone w dniach 5-29 lipca przez mgr Sławomirę Rutę 

(Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Ekspertyzę gleboznawczą na stanowisku i w je
go otoczeniu wykonał mgr J. Kustrzyński. Finansowane przez PSOZ i Uniwersytet Łódzki. 
Pierwszy sezon badań. Wykonano kilka serii dołkowań. W  centralnej części stanowiska, 
w miejscach pojawienia się materiału zabytkowego, założono 3 sondaże (nr nr 1/1E — 20 m2, 
2/2E — 20 m2, 3 — 25 m2). Łącznie przebadano powierzchnię 65 m2.

W  sondażu 1/1E znaleziono ceramikę kręgu kultur leśnych oraz wyraźne skupienie drob
nych, przegrzanych, spękanych kamieni (pozostałość paleniska?)· Materiał zalegał niemal wy
łącznie w stropie 11 warstwy naturalnej do głębokości około 15 cm poniżej humusu. Sondaż 
2/2E dostarczył około 70 fragmentów ceramiki pradziejowej, przede wszystkim kultury pu
charów lejkowatych, zalegających w spągu I i stropie 11 warstwy naturalnej. Z sondażu 3 po
zyskano zaledwie 4 fragmenty ceramiki pradziejowej i kilka nowożytnej, głównie z humusu. 
Na północnej ścianie sondażu 1 zadokumentowano pełny profil gleby brunatnej rdzawej 
wyługowanej, na pograniczu kwaśnej, wytworzonej z piasków niecałkowitych; nie stwierdzo
no gleby kopalnej.

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

patrz: paleolit

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 
osada kultury ceramiki wstęgowej kłutej (neolit)

Ratownicze badania wykopaliskowe spowodowane wysokim stopniem degradacji stano
wiska, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Jarosława Bronowickiego. Finansowane przez 
PSOZ. Pierwszy sezon badań.

Stanowisko zostało odkryte w 1994 r. przez mgr. Mariusza Krawczyka podczas badań 
powierzchniowych w ramach AZP. W  sezonie 1996 przebadano powierzchnię 2,4 ara (głębo
kość nawarstwień do 0,30 m).

Celem badań było określenie wartości poznawczej stanowiska, zasięgu przestrzeni relik
towej oraz stopnia jej destrukcji. Odkryto 7 obiektów nieruchomych, których średnia miąż
szość wynosiła zaledwie około 0,10 m. Pozyskano z nich 198 fragmentów ceramiki, 5 artefak
tów krzemiennych i 18 bryłek polepy. Z warstwy ornej pochodzi 6 fragmentów ceramiki oraz 
42 wyroby krzemienne. Na uwagę zasługuje obiekt nr 1, gdzie odkryto fragmenty ceramiki 
należące wyłącznie do jednego, cienkościennego pucharka, w którego wnętrzu znaleziono 
trapez i wiórek krzemienny. Praktycznie całość inwentarza zaliczyć można do kultury cerami
ki wstęgowej kłutej, tylko w przypadku jednego fragmentu ceramiki i dwóch artefaktów 
z krzemienia czekoladowego nasuwają się wątpliwości. Nie jest jednak wykluczone, że zasie
dlenie stanowiska przez ludność kultury ceramiki wstęgowej kłutej poprzedził, trudny w tej 
chwili do bliższego określenia, epizod osadniczy związany z kulturą ceramiki wstęgowej rytej. 
Stan zachowania obiektów ocenić należy jako bardzo zły, zachowały się jedynie ich partie 
spągowe.

Ze względu na dużą wartość poznawczą stanowiska należałoby kontynuować badania ra
townicze.
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