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N
IA tomiast w wykopie nr XLV i przylegających doń wykopach XL1X oraz LI odkryto pozostało

ści osadnictwa kultury pucharów lejkowatych. Zarejestrowano ogółem 6 spągów obiektów, 
w większości dołków posłupowych, które tworzyły pierwotnie chatę (chata nr 4). W obrębie 
domniemanej budowli mieszkalnej wystąpiło ponad 1000 fragmentów ceramiki i 35 zabytków 
krzemiennych. Na podstawie cech stylistycznych ceramiki zlokalizowany punkt osadniczy nale
ży datować na przełom fazy 11 i ULA kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. W  części 
zachodniej stanowiska odkryto kolejny, piąty punkt osadniczy kultury pucharów lejkowatych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódz
kiego. Wyniki badań zostaną opublikowane w pracy S. Rzepeckiego, W stępne wyniki badań 
przeprowadzonych w roku 1996 na stanowisku KPL Przybranówek 43, „Łódzkie Sprawozda
nia Archeologiczne”, t. 3. Badania będą kontynuowane.

PRZYSTANKI, st. 5 
(GAZ 117),
gm. Szamotuły, 
woj. poznańskie,
AZP 50-23/128

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) — weryfikacja negatywna 
ślady osadnictwa ze schyłkowego neolitu/wczesnej epoki brązu — weryfikacja nega

tywna
nieokreślony kulturowo ślad osadnictwa — weryfikacja negatywna 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze
prowadzone przez mgr. Andrzeja Krzyszowskiego (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ 
sp. z o.o. w Poznaniu) przy współpracy Wiktora Kudry. Finansowane przez EuRoPol Gaz SA 
w Warszawie. Powierzchnia stanowiska określona została na 5 ha. Założono wykop o wymia
rach 50 x 2,8 m. Przebadano powierzchnię 140 m2.

PRZYSTANKI, st. 12 
(GAZ 115), 
gm. Szamotuły, 
woj. poznańskie,
AZP 50-22/11

ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit) — weryfikacja negatywna 
ślad osadnictwa kultury łużyckiej/kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) — 

weryfikacja negatywna
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego i nowożytnego — weryfikacja negatywna 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze
prowadzone przez mgr. Andrzeja Krzyszowskiego (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ 
sp. z o.o. w Poznaniu) przy współpracy Wiktora Kudry. Finansowane przez EuRoPol Gaz SA 
w Warszawie. Powierzchnia stanowiska określona została na 5 ha. Założono 2 wykopy o wy
miarach 30 x 2,8 i 70 x 2,8 m. Przebadano powierzchnię 280 m2.

Nie zarejestrowano obiektów ani materiału zabytkowego.

Puck, st. 15,
gm. loco, woj. gdańskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

Puławy-Włostowice, st. 3,
gm. loco, woj. lubelskie

patrz: wczesne średniowiecze

FVsznica, st. 1, gm. loco, 
woj. tarnobrzeskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

RADOJEW1CE, st. 29,
gm. loco, 
woj. bydgoskie,
AZP 46-41/86

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit, faza II-III)
osada kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit, faza 1—III)
cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych (neolit)
cmentarzysko kultury amfor kulistych (neolit)
cmentarzysko kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (epoka brązu — wczesna epoka żelaza)
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski — okres wpły-

wów rzymskich)
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego i późnośredniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową gazociągu tranzytowego Rosja- 
Niemcy, przeprowadzone przez mgr mgr Iwonę Wolanin-Szułdrzyńską i Lucynę Leśniak (Insty
tut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane prze EuRoPol 
Gaz SA. Pierwszy sezon badań. Stanowisko usytuowane jest na niewielkim wzniesieniu, na kra
wędzi pradoliny Bachorzy. Przebadano pas o wymiarach 140 x 13 m, tzn. powierzchnię 18,2 ara.
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Wydzielono 234 obiekty. Relikty osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (faza II 
i III) rejestrowano na całym badanym obszarze. Na uwagę zasługuje duże domostwo na pla
nie prostokąta, czytelne w postaci regularnego układu dołków posłupowych, otoczone z jed
nej strony wybierzyskiem, z drugiej zaś skupiskiem glinianek i jam gospodarczych, umiejsco
wionych w naturalnym zagłębieniu terenu. Pozostałości osadnictwa kultury późnej ceramiki 
wstęgowej należały do różnych faz jej rozwoju. Do I fazy zaliczyć należy grób z pochówkiem 
ciałopalnym, zawierający fragmenty dwóch naczyń zalegające w jamie wespół z przepalonymi 
kośćmi. Fazy II i III reprezentowane były przez częściowo odsłonięte w ramach wykopu rowy 
fundamentowe dwóch długich domów trapezowatego kształtu. W bezpośredniej bliskości 
jednego z nich znajdowały się glinianki oraz jamy gospodarcze. Z pozostałymi kulturami 
neolitu i wczesnej epoki brązu wiązać można obiekty sepulkralne: z kulturą pucharów lejko
watych, domniemany, szczątkowo zachowany grobowiec megalityczny; z kulturą amfor kuli
stych — grobowiec w formie prostokątnej skrzyni kamiennej; z kulturą trzciniecką — grób 
zbiorowy, zawierający niekompletne szczątki (czaszki i kości długie) prawdopodobnie sied
miu osób, wyposażony w dwie bransolety, dwie szpile, fragmenty innych ozdób z brązu oraz 
naczynie gliniane. Późniejsze chronologicznie ugrupowania kulturowe reprezentowane były 
bądź przez pojedyncze, mało charakterystyczne obiekty, bądź wyłącznie przez materiały cera
miczne występujące w warstwie.

Badania będą kontynuowane w przypadku budowy drugiej nitki gazociągu.

RAKSZAWA, st. 12,
gm. loco, 
woj. rzeszowskie,
AZP 101-79/9

ROGOWO, st. 23, 
gm. Lubicz, 
woj. toruńskie,
AZP 38-45/107

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)
osada grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckej (wczesna epoka żelaza)

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 19 do 26 lipca przez dr. hab. Syl
westra Czopka (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez Urząd Gminy Raksza
wa. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 174 m2.

Odkryto 10 jam po obiektach mieszkalnych lub gospodarczych. Bardzo nieliczny i silnie 
rozdrobniony materiał ceramiczny (150 fragmentów) związany był z kulturą pucharów lejko
watych z okresu neolitu, kulturą trzciniecką z późnej epoki brązu (która jest tu najsilniej 
reprezentowana) oraz grupą tarnobrzeską z wczesnej epoki żelaza — tej ostatniej można przy
pisać pojedyncze fragmenty ceramiki, co może świadczyć o krótkotrwałym osadnictwie.

Materiały i dokumentacja przechowywane są Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Wyni
ki badań będą opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka Ar
cheologicznego”. Badania nie będą kontynuowane.

osada kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych (neolit) 
cmentarzysko kultury amfor kulistych (neolit) 
osada z okresu halsztackiego i okresu lateńskiego 
cmentarzysko z okresu halsztackiego i okresu lateńskiego (?) 
osada z okresu wpływów rzymskich 

Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z projektowaną budową autostrady A -l, 
przeprowadzone w październiku przez mgr. Wojciecha Sosnowskiego i dr. Marka Rubniko- 
wicza (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Fi
nansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Założono 
58 sondaży o wymiarach 0,5 x 0,5 m każdy oraz 2 większe wykopy. Przebadano łącznie 30 m2.

Nawarstwienia kulturowe odsłonięto jedynie w dwóch większych wykopach — były to: jama 
osadnicza kultury amfor kulistych i jama grobowa z pochówkiem krowy, związana również z tą 
kulturą. Odkryty pochówek zwierzęcy jest pierwszym tego typu znaleziskiem na ziemi chełmiń
skiej. Z jam oprócz materiałów osteologicznych pozyskano liczne fragmenty ceramiki, pozwalają
ce datować obiekty na III fazę rozwojową kultury amfor kulistych. W  pozostałych sondażach pod 
warstwą humusu wystąpiła niewielkiej miąższości (do 10 cm) warstwa żółtego piasku, zalegająca 
na żółtobrunatnej glinie calcowej. Nie pozyskano z nich ruchomego inwentarza zabytkowego.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika i PSOZ w Toruniu.

Stanowisko zostało zakwalifikowane do szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych 
przed rozpoczęciem budowy autostrady.

65

N
EO

LI
T


