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IA nia — palenisko zawierające dużą ilość drobnych przepalonych kamieni — oraz 2 niewielkie 

jamy, które można interpretować jako obiekty posłupowe. Inwentarz ruchomy obejmował licz
ne fragmenty ceramiki (w tym zaledwie kilka ornamentowanych), bryłki polepy z odciskami 
konstrukcji budowlanej, odłupki krzemienne, żarno nieckowate odkryte na dnie obiektu nr 2, 
dużych rozmiarów kamień szlifierski, kości zwierzęce, fragmenty rogu, muszle małży oraz zwę
glone ziarna zboża znalezione w otoczeniu wspomnianego żarna. Wszystkie obiekty należy 
wiązać z kulturą pucharów lejkowatych, przy czym cechy materiału ceramicznego wskazują na 
dwa etapy zasiedlenia stanowiska. Faza starsza nawiązuje wyraźnie do zubożonej w stosunku do 
obszarów niżowych stylistyki wióreckiej grupy wschodniej, natomiast w fazie młodszej stanowi
sko znajdowało się w zasięgu grupy południowej (śląsko-morawskiej), podlegającej silnym wpły
wom kultury ceramiki promienistej. Ponadto na złożu wtórnym znaleziono pojedyncze frag
menty ceramiki o cechach prawdopodobnie późnej fazy kultury ceramiki wstęgowej kłutej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym we Wrocła
wiu. Wyniki badań zostaną opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych”, 
Wrocław.

Badania nie będą kontynuowane.

Kuczkowo, st. 1,
gm. Zakrzewo, woj. włocławskie

KUCZKOWO. st. 5, 
gm. Zakrzewo, 
woj. włocławskie,
AZP 46-43/234

patrz: środkowa i późna epoka brązu

KURKOCIN. st. 14,
gm. Dębowa Łąka, 
woj. toruńskie,
AZP 35-48/6
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osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)
osada kultury ceramiki wstęgowej kłutej (neolit)
osada kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit)
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
osada kultury amfor kulistych (neolit)
cmentarzysko kurhanowe kultury ceramiki sznurowej (neolit)

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze
prowadzone przez mgr. Piotra Chachlikowskiego (Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Ada
ma Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 5063 m2.

Odkryto i wyeksplorowano 817 obiektów, z czego 362 to jamy osadowe, 397 — dołki posłu
powe, 34 — wybierzyska-glinianki, 17 — rowy fundamentowe chat naziemnych, 7 — groby, w tym 
2 w konstrukcji wziemno-naziemnej (kurhany). Na szczególną uwagę zasługuje unikatowe na
czynie antropomorficzne o cechach żeńskich, związane z kulturą ceramiki wstęgowej kłutej 
(genetycznie należące do środowiska kulturowego Kotliny Karpackiej). Z kulturą późnej cera
miki wstęgowej wiąże się jedna z największych osad z tzw. długimi domami: na odcinku 300 m 
zarejestrowano 17 chat o funkcji mieszkalno-gospodarczej. Odkryto dwa kurhany „starosznuro- 
we” (konstrukcja wziemno-naziemna), wzniesione na planie koła o średnicy około 5 m, z cen
tralnie umieszczoną jamą grobową, otoczoną rowem z palisadą gęsto rozmieszczonych słu
pów. Zmarły (mężczyzna wzrostu około 150 cm) złożony był do jamy w pozycji skurczonej. 

Badania powinny być kontynuowane.

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej i 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 7 m2.

Prace miały na celu uściślenie danych o istniejących zagrożeniach (głęboka orka) i stanie 
zachowania nawarstwień kulturowych oraz pozyskanie materiału zabytkowego, pozwalające
go na precyzyjniejsze datowanie stanowiska. W  trakcie prospekcji terenowej zarejestrowano 
na powierzchni ślady pięciu intensywnie niszczonych jam. Na jednej z nich założono wykop 
sondażowy. Wyeksplorowano pozostałości prawdopodobnie glinianki o wymiarach 2,5 x 1,9 m 
i miąższości dochodzącej do 70 cm. Pozyskano 66 fragmentów ceramiki, którą wydatowano 
na III fazę rozwojową kultury ceramiki wstęgowej rytej na ziemi chełmińskiej.

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