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brzesko-kujawskiej oraz w kulturze malickiej z terenu Wyżyny Sandomier-
skiej, których funkcjonowanie w obrębie jednej fazy budowlanej, na podsta-
wie analizy przestrzennej raczej można wykluczyć. Biorąc pod uwagę zasięg 
występowania obiektów oraz wyniki badań sondażowych i powierzchniowych, 
z dużym prawdopodobieństwem można określić obszar osiedla, który wynosił  
0,45-0,50 ha.

Podsumowując, badania wykopaliskowe doprowadziły do rozpoznania 
stratygrafii i charakteru osadnictwa, a także dostarczyły bardzo interesujących 
materiałów kultury malickiej i grupy tarnobrzeskiej oraz ciekawych danych do-
tyczących organizacji przestrzennej osad.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Okręgo-
wym w Rzeszowie.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Materiałach kultury malickiej 
i grupy tarnobrzeskiej ze stanowiska 54 w Rzeszowie”, „Materiałach i sprawoz-
daniach Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. XXV, 2004, s. 5-90.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 osada kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych (neolit)
osada kultury pomorskiej (starszy okres przedrzymski)•	
ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza/nowożytności•	

Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toru-
niu w okresie od 3 do 23 października 2000 r. przeprowadził szerokopłaszczyznowe 
badania ratownicze w strefie narażonej na zniszczenie w trakcie budowy autostra-
dy Al. Badaniami bezpośrednio w terenie kierował Jacek Bojarski (autor sprawoz-
dania), nadzór naukowy nad pracami sprawował prof. Wojciech Chudziak.

Stanowisko zajmuje rozległe wyniesienie stanowiące fragment wysoczyzny 
morenowej. W obrębie jego płaskiej kulminacji znajduje się kotlinowate obni-
żenie. Od wschodu i południowego wschodu przylega do niego głęboka dolina 
polodowcowa wypełniona stawem, usytuowanym bezpośrednio u podstawy. 
W podłożu występują gliny polodowcowe, średnie i ciężkie, przykryte miejscami 
osadami żwirów lub piasków gliniastych (w partiach obniżonych). Powierzchnia 
stanowiska w świetle badań poprzedzających (powierzchniowych i sondażowych) 
wynosi około 0,50 ha, z czego do badań wykopaliskowych przeznaczono wstęp-
nie 20 arów znajdujących się w pasie autostrady (partia wschodnia stanowiska).

Badaniami objęto najpierw miejsce, w którym w trakcie badań sondażowych 
odkryto warstwę kulturową (w-wa I) z materiałem zabytkowym datowanym na 
epokę neolitu (kultura pucharów lejkowatych i kultura amfor kulistych). W dal-
szej kolejności, chcąc uchwycić zasięg całej warstwy kulturowej, poszerzono 
rozpoznanie we wszystkich kierunkach. W częściach wschodniej i południo-
wej warstwa wyklinowywała się jedynie w bardziej płaskiej, północnej partii 
terenu, granice warstwy zachodziły na kolejną jednostkę stratygraficzną (w-wę 
IIIA). Odkryto w tym miejscu jeszcze jedną warstwę kulturową (IIIB) zawie-
rającą wyłącznie fragmenty naczyń kultury pucharów lejkowatych. Na północ 
od tego miejsca w rowie sondażowym, 50 m od granicy stanowiska, znaleziono 
następny zespół nawarstwień kulturowych (w-wy: IV, VI,VII) datowanych ma-
teriałem zabytkowym na czasy neolitu (kultura pucharów lejkowatych). Miejsce 
to poddano szczegółowemu badaniu szerokopłaszczyznowemu — wykopano 
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tu rowy kontrolne o szerokości 2,50 m w kierunku: wschód (15 m), zachód (25 
m) i północ (40 m). Dzięki nim określono w miarę dokładnie zasięg badanych 
nawarstwień. W końcu rowu północnego natrafiono na jeszcze jedną warstwę? 
(V), której geneza nie została dostatecznie wyjaśniona – być może należałoby ją 
uznać za warstwę kulturową związaną z osadnictwem pradziejowym; w jej ob-
rębie natrafiono na dwa negatywy słupów (?) z fragmentami węgli drzewnych. 
Wyspowy rozkład nawarstwień kulturowych może świadczyć o luźnej zabudo-
wie osiedla neolitycznego, stwarza również konieczność poddania stanowiska 
szczególnemu nadzorowi archeologicznemu w trakcie przyszłych prac budow-
lanych lub, ewentualnie, przeprowadzenia dodatkowych badań w okresie wio-
sennym w strefie zalegania domniemanej warstwy kulturowej  nr V(?).

Łącznie przebadano obszar o powierzchni 36,50 ara. Odkryto i zadoku-
mentowano 8 warstw kulturowych występujących w dwóch częściach badane-
go terenu. W południowej partii badanego terenu stwierdzono pozostałości za-
siedlenia ze starszego okresu przedrzymskiego w postaci warstwy I; na północ 
od tego miejsca w 2 strefach występowały układy nawarstwień, złożonych z za-
legającej w obniżonej partii terenu warstwy (IIIB i IV) związanej z osadnictwem 
neolitycznym (kultura pucharów lejkowatych) i przykrywających je warstw 
próchnicznych o charakterze akumulacyjnym, z wtórnie zalegającymi w nich 
materiałami zabytkowymi z epoki neolitu i okresów późniejszych. Oprócz na-
warstwień kulturowych odkryto 4 obiekty o nieokreślonej genezie oraz 10 jam 
posłupowych. Jeden z obiektów (ob. 1) zinterpretowano jako gliniankę. W trak-
cie badań pozyskano 1806 fragmentów ceramiki neolitycznej, głównie kultury 
pucharów lejkowatych, 9 krzemieni, 70 ułamków naczyń kultury pomorskiej 
(starszy okres przedrzymski) oraz 15 fragmentów naczyń późnośredniowiecz-
nych i nowożytnych. Odkryto również kilka przedmiotów żelaznych o metryce 
nowożytnej.

•	 osady kultury pucharów lejkowatych (KPL, neolit)
osada kultury ceramiki sznurowej (KCSz, neolit/początek epoki brązu)•	

Badania wykopaliskowe, prowadzone przez dr. hab. Stanisława Kukawkę 
i dr Jolantę Małecką-Kukawkę z grupą studentów archeologii Uniwersytetu im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Finansował je Uniwersytet im. Mikołaja Koper-
nika. Drugi sezon badań. Badaniami objęto niewielką część stanowiska. Prze-
badano łącznie 607 m².

Materiał zabytkowy (głównie ceramiczny) występował w warstwie za-
równo ornej, jak i pod nią. Był skoncentrowany w 4 niewielkich (poniżej l ara) 
skupieniach. W ich obrębie zidentyfikowano 20 domniemanych obiektów kul-
turowych. Poza wspomnianymi skupiskami materiały zabytkowe występowały 
sporadycznie i to najczęściej wyłącznie w warstwie ornej.

Z wykopów badawczych pozyskano łącznie ponad 5000 fragmentów cera-
miki KPL i KCSz, 627 krzemieni, niemal 10 000 drobnych bryłek polepy, ponad 
1600 drobnych fragmentów kości, fragment przęślika glinianego, wiór kamien-
ny, odłupek kamienny, 2 siekiery kamienne oraz 13 fragmentów płyt szlifier-
skich i innych bliżej nieokreślonych narzędzi ze śladami przegładzeń.

Analiza materiału ceramicznego pozwala wstępnie przyporządkować 2 
skupiska KPL i 2 pozostałe osadnictwu KPL i KCSz. Materiały KPL można łą-
czyć z fazą IIB lub IIIA na Kujawach (faza I lub faza II na ziemi chełmińskiej), 
zaś KCSz zapewne z przełomem neolitu i początków epoki brązu.

Funkcjonalnie badane wykopaliskowe punkty KPL można uznać za pozo-
stałości niewielkich struktur podomowych, typowych dla wczesnych faz tej kul-
tury. Zapewne podobnie można interpretować pozostałości osadnictwa KCSz.

Materiały z badań i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii 
i Etnologii Uniwersyteu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Badania nie będą kontynuowane.
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