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Cechy pochówków, ich. wyposażenie /groby nr 1 t 2/ pozwalają całość datować na okras od 
końca X do połowy względni· końca ΧΙΓ wieku. Stanowisko jest ważnym przyczynki«· do studiów nad 
topografią wczesnośredniowiecznego Prze^śla*

Prace zlwœo-hudovianê prowadzone będą pod Ścisłym nadzorem archeologicznym*

Badania zakończono.

PUCK
woj. gdańskie 
Stanowisko 13

Badania prowadziła mgr Janina Kurowska* Finansował 
NK2 w Gdańsku. Drogi sezon badań. Osada wczesnośrednio
wieczna.

2Badaniami objęto obszar o powierzchni 100 m » leżący w bezpośrednia ząsledztwte ubiegłorocz
nych wykopów. Kle stwierdzono obecności warstwy kulturowej* Poniżaj współczesnej próchnicy ornej 
z nielicznym materiałem ceramicznym zalegał pokład gliny caloowej* Warstwa osadnicza uległa najpew
niej całkowitemu zniszczeniu w czasie głębokiej orki. % podobną sytuacją można się liczyć również 
w innych częściach stanowiska, którego granice ustalono na podstawie rozrzutu ceramiki na powierz
chni* Na podstawie ubiegłorocznych wyników można przypuszczać, ża mamy tu do czynienia z małą osadą 
jednodworczną założoną na zboczu doliny cieku wodnego.

Materiały i dokumentację z badań złożono w Muzeum sieni Puckiej w Pucku*

Badania zakończono*

PUSSCCTTTOWO 
woj. poznańskie 
Stanowisko 6

PUSZCZYKOWO , ł PP Pracownie Konserwacji Zabytków
woj* poznańskie Pracownia Arcbsologiczne
Stanowisko 32 Oddział w Poznaniu

Badania prowadził mgr Piotr Wawrzyniak* Finansowało 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Poznaniu, 
Pierwszy /1-ostatni/ sezon badań. Pole uprawne /5 poło
wy Х/ХХ W-*/.

Stanowisko położone jest w obrębie płytkiej terasy zalewowej na całej jej szerokości doliny 
rzeki Warty# przy drodze prowadzącej z miejscowości Puszczykowo - Nlwka do miejscowości № iîtu* Sta
nowisko przebadano w systemie krzyżowym# uzyskując profil N-d o długości 45 ц 1 profil E-łł o długoś
ci 42,5 m. Założono 10 wykopów o łącznej powierzchni 27Û /17 o wymiarach 5 ж 2 a i 1 o wymiarach
10 x 10 т/, К wykppach pod warstwą humusu /warstwa I; głębokość 0-3Q om/ 1 drobno ziarnistego# barwy 
żółtej pisaku pochodzenia rzecznego /warstwa Ta; głębokość 30-45 eta/ zarejestrowano wystąpienie 
wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej - próchnicy barwy szaroczaraaj o miąższości od 10/15 do 
30/40 cm z dużą ilością ułamków naczyń glinianych* Wyodrębniono Ślady po orce radłem w postaci licz
nych krzyżujących się ze sobą, ciemniejszych od podłoża smug o szerokości 4-5 cm i rozstawie 13-15 cm

Zebrana materiały i obserwacje stratygraficzne pozwalają na przedstawienie wniosku o odkryćię 
pozostałości pola uprawnego z 2 połowy X/XI w. /sądząc po wydobytej ceramice/, którego powierzchnią 
wg wstępnych obliczeń wynosiła około 8 do Ю  arów* Prawdopodobni- pola to - sądząc z konfiguracji 
terenu - było w X w* ze wszystkich stron ograniczone wodami rzeki Karty 1 jej stąrorzeczy* W wyko
pach nr 10 - 1 2 i 18# część zachodnia i południc wo zachodnie stanowiska# ochwycono profil j «lnego z 
tych starorzeczy - dzisiaj jui nieistniejącego# bezpośrednio przylegającego do pola.

Materiały 1 dokumentacja z badań znajdują się w PA Ÿ? PKZ O/poznań,
Badania zakończono.
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