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IA Kaleń, st. 1,

gm. Wieniawa, woj. radomskie
patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

Kaleń, st. 5,
gm. Wieniawa, woj. radomskie

patrz: wczesna epoka żelaza

ШЁШШЁШШЁЯЯШЁШШЁЯ
Kałdus, st. 3,
gm. Chełmno, woj. toruńskie

patrz: wczesne średniowiecze

KAMIONKI DUZE, st. 2.
gm. Łysomice, 
woj. toruńskie,
AZP 37-45/27

KARCZYN, st. 32, 
gm. loco, 
woj. bydgoskie, 
AZP 46-41/50

osada kultury pucharów lejkowatych (schyłkowy neolit) 
ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego

Badania weryfikacyjno-sondażowe w związku z projektowaną budową autostrady A-l, prze
prowadzone w październiku przez mgr. Wojciecha Sosnowskiego i dr. Marka Rubnikiewicza 
(Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowa
ne przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon badań. Przebadano łącz
nie 5 m2 w 20 wykopach o wymiarach 0,5 x 0,5 m.

Pod warstwą humusu wystąpiła warstwa żółtego piasku — calec. Z wykopów pozyskano 
2 fragmenty ceramiki kultury pucharów lejkowatych, z powierzchni natomiast 46 fragmen
tów, co zdaje się świadczyć o znacznym zniszczeniu stanowiska. Postuluje się dalsze badania 
wykopaliskowe przed rozpoczęciem budowy autostrady.

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

Badania będą kontynuowane.

ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 
osada kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit) 
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit) 
ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu
osada i cmentarzysko (?) kultury łużyckiej (epoka brązu — wczesna epoka żelaza) 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego, późnośredniowiecznego i nowożytnego

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Bolesława Panczenkę 
(Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez 
EuRoPol Gaz SA. Pierwszy sezon badań. Łącznie przebadano powierzchnię 37,7 ara.

Zarejestrowano 96 obiektów. Pierwszy etap względnie stabilnego zasiedlenia stanowiska 
reprezentowały pozostałości osad kultury późnej ceramiki wstęgowej z dwóch różnych faz 
rozwojowych: wczesnej (faza I), charakteryzującej się występowaniem ceramiki kłutej, i póź
nej (faza II), zaliczanej do grupy brzesko-kujawskiej. W obu przypadkach były to jamy gospo
darcze, glinianki i dołki posłupowe (18 obiektów), tworzące kilka zgrupowań w zachodniej 
części wykopu. Zaznaczyć należy, iż nie stwierdzono w ich otoczeniu reprezentatywnych dla 
tej kultury długich domów. Podobny charakter miały relikty osadnictwa kultury pucharów 
lejkowatych: 8 obiektów należących do dwóch (co najmniej) różnofazowych obozowisk (fazy 
II i III A), uchwyconych częściowo w ramach wykopu. Osadnictwo kultury łużyckiej repre
zentowane było przez 18 odosobnionych obiektów, nie mających jednak związku z ocze
kiwanym na podstawie wyników rozpoznania powierzchniowego cmentarzyskiem. Przepro
wadzona ponownie w trakcie wykopalisk prospekcja wykazała, że ta część cmentarzyska, którą 
przecina gazociąg (usytuowana na najbardziej eksponowanej krawędzi doliny), uległa całkowi
tej destrukcji wskutek uprawy pola i procesów stokowych. Jedynym sygnałem obecności gro
bów także w tej strefie były pojedyncze, przepalone kości, znajdowane na powierzchni i w war
stwie ornej.

Ostatnie etapy osadnictwa, poświadczone materiałami ceramicznymi z okresów średnio
wiecznego i nowożytnego, wiążą się zapewne z lokacją obecnej wsi i przemieszczeniami jej 
zabudowy oraz eksploatacją gospodarczą.

Badania będą kontynuowane w przypadku budowy drugiej nitki gazociągu.
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