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PP Pracownie Konserwacji Zabytków
O środek N aukow o-K onserw atorski
Pracownia Archeologiczna w Poznaniu

Badania prowadził mgr Józef Marcinkiewicz (autor sprawozdania)
przy współpracy mgr. Andrzeja Krzyszowskiego. Finansowane przez
EuRoPol Gaz SA w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Osada ludno
ści kultury łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu.
Stanowisko odkryto podczas badań prowadzonych w ramach AZP; ponownie zostało
ono zweryfikowane przez ekspedycję z Ośrodka Naukowo-Konserwatorskiego PP PKZ
w Poznaniu (wiosną 1994 г.). Badania podjęto w związku z planowaną budową gazociągu
tranzytowego Rosja-Europa Zachodnia, który przecina północny skraj stanowiska, W miej
scu kolizji stanowiska z osią gazociągu, na długości 70 m i szerokości 13 m zdjęto za
pomocą spycharki warstwę współczesnego humusu oraz założono siatkę arową. Łącznie
wyeksplorowano archeologicznie powierzchnię 910 m2.
Odkryto jednorodny kulturowo materiał źródłowy, który zakwalifikowano do kultury
łużyckiej. Pozostałości m aterialne z tego okresu to 20 obiektów nieruchomych (3 jamy i 17
dołków posłupowych), kilkadziesiąt fragm. ceramiki, całkowicie zachowana szpila brązowa
i fragm. toporka kamiennego — te ostatnie znaleziono poza konkretnymi obiektami arche
ologicznymi, luźno w warstwie, ale tuż w pobliżu koncentracji obiektów nieruchomych.
Dokumentacja i materiały do chwili opracowania będą przechowywane w Ośrodku
Naukowo-Konserwatorskim PP PKZ w Poznaniu.
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PP Pracownie Konserwacji Zabytków
O środek N aukow o-K onserw atorski
Pracownia Archeologiczna w Poznaniu

Badania prowadził mgr Andrzej Krzyszowski (autor sprawozdania)
przy współpracy dokumentalisty Wiktora Kudry. Finansowane przez
EuRoPol Gaz SA w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Obozowisko
z okresu mezolitu, osada ludności kultury łużyckiej z V okresu epoki
brązu, osada z okresu wpływów rzymskich (wczesnego?).
Badania miały charakter ratowniczy w związku z projektowaną budową odcinka gazo
ciągu tranzytowego z Rosji do Europy Zachodniej, Stanowisko było dotąd znane z badań
AZP Prace wykopaliskowe wykonano z przerwami od 7 sierpnia do 7 października 1995 r.
Założono wykop badawczy o wymiarach 130 x 13 m, którego lokalizację i wymiary ściśle
warunkowała przyszła trasa gazociągu. Do usunięcia współczesnego humusu zastosowano
sprzęt mechaniczny (spychacz gąsienicowy). Wyeksplorowano łącznie powierzchnię 1615 m .
Na podstawie wstępnej analizy materiału źródłowego, który stanowiło: 49 obiektów
nieruchomych, 3079 fragm. ceramiki, 298 przedmiotów krzemiennych, 198 grudek poiepy,
6 sztuk kości zwierzęcych, 29 bryłek żużla, a także 2 przedmioty kamienne i jeden nieokre
ślony z żelaza, wydzielono w zakresie funkcji i chronologii następujące jednostki archeolo
giczne:
1. O bozow isko z o k re su m ezo litu — wyodrębniono je wyłącznie na podstawie źródeł
ruchomych, do których zakwalifikowano zdecydowaną większość spośród 298. przedmiotów
krzemiennych. Wśród charakterystycznych dla tego okresu chronologicznego form krze
mieni można m.in. wymienić mikro lityczne rdzenie wiórowe, drapacze, trapezy, trójkąty.
2. O sad a lu d n o ści k u ltu ry łużyckiej — do której zakwalifikowano 44 obiekty nierucho
me, wśród których wyróżniono: 19 jam, 15 dołków posłupowych, 6 palenisk i ognisk,

