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nOGUEZEWO, да. Grut*

w Grudziądzu

wtjj. toruńskie
Stanowisko 43
Badania prowadzit mgr Ryszard KirkowskŁ. rlnansowsł M M
w Toruniu* Pierwszy sezon badsń. Osada kultury ceramiki
wstęgowej rytśj, kultury późnej ceramiki wstęgowej, kultu
ry pucharów lejkowatych oraz depozyt t okresu wpływów rzym
skich*
Stanowisko położone Jest w północnej części Pojezierze Chełmlilaklego, w strefie o urozmaico
nej budowie geomorfologicznej. Znajduje się około 500 m na wschód od Jeziora Wełno ne pograniczu wsi
Boguszewo i Linowo, lejzuijo obesar o powierzchni około 1,5 ha, z wyróżniającymi się dwoma strefami
osadniczymi o różnej chronologii* Badania o charakterze veryflkacyjno-ratowniczym przeprowadzono w ob
rębie obu stref, odsłaniając powierzchnię 200 m 2.
w pierwszej strefie, znajdującej się na niewielkim wypieszczeniu stoku wyniesienia, odsłonię
to fragmenty osady kultury ceramiki wstęgowej rytej. Dotychczas odsłonięto ? obiekty, w tym ziemiankę,
które dostarczyły łącznie 2200 fr. ceramiki, zdobionej w stylu zofipoieklm. Jest to zespół czysty, w
którym elementy późniejszej, nutowej, fazy reprezentowane są przez okoto 0,5 I ceramiki. И strefie tej
znaleziono także depozyt z okresu wpływów rzymskich, na które akłedały się dwie 'bransolety, cztery pa
ciorki z bursztynu oraz 1 z masy szklanej*
Powyżej tej osady, na krawędzi wyniesienia, odsłonięto fragmenty osady kultury ceramiki wstę
gowej rytej, kultury późnej ceramiki wstęgowej oraz pucharów lejkowatych- dachowana stratygrafia poz
woli na uściślenie dotychczasowych wyznaczników chronologicznych tych kultur. Warstwa datowana na
wczesny okres
II fazy kultury pucharów lejkowatych zalegała bezpośrednionad warstwąkulturową 1 obiek
tami/*/ z fazy U l kultury późnej ceramiki wstęgowej, pod którymi znajdował się duty obiekt kultury cera
miki wstęgowej rytej, t późnych faz jej rozwoju, łf strefie tej wydobyto około 30<M? fr. ceramiki.
Fakt obecności tak wczesnych materiałów kultury ceramiki wstęgowej rytej oraz zachowanych kore
lacji stratygraficznych kultury późnej ceramiki wstęgowej 1 pucharów lejkowatych stawia badany obiekt
w rzędzie najważniejszych poznawczo stanowisk ziemi chełmińskiej.
Badania będą kontynuowane,

&OLECHOHXCE-Z1ELONA, gm. Zabierzów
woj. krakowakle
Stanowisko 9

Muzeum Archeologiczne
w Krakowie

Badania prowadziła mgr Anna Hussar, rlmanzowało HA w kra
кowls. Pierwszy sezon badań. Oaaśn kultury ceramiki wstę
gowej rytej.
Osada
z Zielonej do

położona jest w trójkącie między zakolem Kobylanki, drogami t*lieloncj do Hlęckowlc I
Bolechowie* Stanowieko zomtato odkryte w trakcie badań ASP. '

>· względu na znajdowane na powierzchni bardzo duia fragmenty naczyń grubej roboty kultury ce
ramiki wstęgowej rytej, a także liczny materiał krzemienny, wytypowano Je do p n e prowadzeńia badań sondarowych o charakter» ratownieiy·. Cele· Ich «lato bytf prt.de w.iyatki* uatalenle atopnla iniaicrenl. .tanowista. Jak ale wydawało bardto „qreionejro, orar prdba nic 14leni, Jeço chronologii.
1.
и wytyciony· w drodkowa) per tli oaady wykopie o dłogedel iS ■ i aierofcodcl,} * rtwierd.ono po
zo, ta loict dwóch donów .lupowych or.r i Ja·, udato tle odiłonld narotnlk pólnocno-pachodni chaty nr I
wrai i CI.,Cl. ).J iclany rachodniaj/dlugoid odetonleteuo odcinka iclany ok. 21 ■/ora, priypu.ici.tnle n.rolnik potudnlowo-w.ohodnl chaty nr II t oeicl* Jej ici any w.ehodnlej /diu,oddod«lonl*te,o od
cinka - ок. 12 ■/.
I
I Chat* nr t win*. ,i, „pawn, Jan. nr ,, „ wydluiony· k.tt.lcle * łut аса r.pewn. do Wybierania
,Uny. H Jania taj malariom, Jadyn. Jak d ° „ d ira,nanty necynia * orane, tne· ryty·. lary. tej jamy
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pokrywa aię równocześnie t linią słupów chaty nr II* Wzajemna stratygrafia tych obiektów wymaga jesz
cze dalszych obserwacji, można natomiast z tego wnioskować o rdinoczasowoścl obu odkrytych domów*
Pozostałe jamy zostały odsłonięte w niewielkich fragmentach w ścianach wykopu.
Materiał ruchomy, рога jamą 1, w której wystąpił w dość sporej tlośet, niw był zbyt liczny,
Pojawił się on w postaci wyrobów krzemiennych, Cbsydłanowych, fragmentów naczyń glinianych, polepy i
drobnych węgielków.'drzewnych, Generalnie można go wiązać z kulturą ceramiki wstęgowej rytej.
Materiał został złożony w HA w Krakowie.
Badania będą kontynuowane.
SKODY POMORSKIE
woj, gdańskie
Stanowisko 20

Huzeisa Archeologiczne
w Gdańsku

Badania prowadził mgr Olgierd Pelctak* Finansowało MA
w Gdańsku. Trzeci sezon badań. Osada wielokulturowa i kul«
tura ceramiki wstęgowej rytej, kulturę pucharów lejkowa
tych 1 wczesna epoka żelaza.
Prace prowadzono nadal w centralnej części stanowiska oraz na jego wschodnim i zachodnim
akraju, Miały one na celu uściślenie danych na temat charakteru zabudowy i wielkości omawianej osady.
2
isłoi ono w sumie i wykopów od 21 do 26 o łącznej powierzchni 300 a ,
Rezultatem badań było odkrycie 10 dalszych obiektów nieruchomych, reprezentowanych przez 2 pa
leniska oraz 8 jam typu gospodarczego lub odpadowego. Głębokość ich wyniosła od 4Û do 80 cm a średni
ca mieściła się w granicach od 70 do 160 co. Dziewięć wyżej wymienionych obiektów należy wiązać z osądnietwem kultury pucharów lejkowatych a jeden z nich jest pozostałością po niewielkiej osadzie z
okresu wczesnej epoki -żelaza.
Zdecydowana większość artefaktów wiąże się z kulturą pucharów lejkowatych. V ramach materiału
ceramicznego zarejestrowano około 2 tys, fragmentów, należących do takich naczyń jak: puchary, amfory,
flasze z kryzą oraz formy zasobowe. Ornamentem dominującym są odciskane słupki pionowe, usytuowane z
reguły pod krawędziami naczyń. Ponadto odkryto półwytwory 1 narzędzia krzemienne 1 małą siekierkę ka
mienną.
Podobnie jak w ubiegłym roku, pozyskane materiały należy datować na fazę III В dla kultury
pucharów lejkowatych według periodyzacj i przyjętej na Kujawach*
Ha wyróżnianie zasługują także wyroby gliniane z wczesnej epoki
fra^psntów naczyń.

żelaza w liczbie kilkuset

Badania będą kontynuowane*

BRZESKI, gm.Klwów
woj. radomskie
Stanowiska 1 1 2

patrz
okres wpływów rzymskich

