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9 naczyń (w tym czarka wypełniona ochrą), wiór z krzemienia wołyńskiego oraz niewielki 
skręt miedziany.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. II,
1997.

Badania będą kontynuowane.

PODŁĘŻE, st. 12, 
gm. Niepołomice, 
woj. krakowskie, 
AZP 103-58/11

osada kultury lendzielskiej (neolit) 
osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) 
ślad osadnictwa wczesnośredniowiecznego (X—XIII w.) 
osada późnośredniowieczna 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 
przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa
tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 100 m2.

PODŁĘŻE, st. 17.
gm. Niepołomice, 
woj. krakowskie, 
AZP 103-58/18

ślady osadnictwa kultury lendzielskiej (neolit) 
ślady osadnictwa z młodszego okresu przedrzymskiego 
ślady osadnictwa ze starszego i młodszego okresu wpływów rzymskich 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 
w sierpniu przez mgr Elżbietę Trelę (Krakowski Zespół do Badań Autostrad). Finansowane 
przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Przeba
dano powierzchnię 1,5 ara.

Stanowisko ma charakter osadowy. Na podstawie rzeźby terenu oraz rozproszenia mate
riału zabytkowego na powierzchni stwierdzono, że centrum wielokulturowego osadnictwa 
musiało znajdować się na wypłaszczeniu wyniesienia, na wschód od terenu zaznaczonego 
podczas badań powierzchniowych. Nie można wykluczyć, że przebadany teren jest kontynu
acją stanowiska 13 w Zakrzowie. Obecna rzeźba terenu, w tym m.in. zniwelowanie jego części 
i pogłębienie koryta rzeki, jest wynikiem silnych przekształceń związanych z działalnością 
rolniczą. Odkryto 8 obiektów: niewielką jamę trapezowatą (ob. 1), fragment budowli słupo
wej (ob. 3) i 5 dołków posłupowych (3A-3E). Jama trapezowata miała charakter gospodar
czy i związana była z kulturą lendzielską. W jamie odkryto pojedyncze fragmenty ceramiki, 
a w warstwie ornej znaleziono 10 wyrobów krzemiennych, w tym 3 rdzenie i 2 narzędzia 
(drapacz i rylec), które przypisać należy kulturze lendzielskiej. Największa część materiału 
ceramicznego i fragment żużla związane są z młodszym okresem przedrzymskim i starszym 
okresem wpływów rzymskich. Ponadto znaleziono pojedyncze skorupy, które można łączyć 
z kulturą łużycką i okresem średniowiecznym. W  warstwie ornej, bez kontekstu stratygraficz
nego, znajdował się fragment kamienia Żarnowego i liczne fragmenty polepy.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 
Badania będą kontynuowane.

Podzamcze-Góra Birów, st. 1,
gm. Ogrodzieniec, 
woj. katowickie

patrz: paleolit

Pokrzywnica, st. 1, 
gm. Pawłów, woj. kieleckie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

PRZYBRANÓWEK, st. 43,
gm. Aleksandrów Kujawski, 
woj. włocławskie,
AZP 44-44/62

osada kultury pucharów lejkowatych (faza II, wczesnowiórecka; neolit)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku przez Lucynę Do

mańską (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez PSOZ i Uniwer
sytet Łódzki. Czwarty sezon badań. Zbadano wykopy nr nr XXX-LXII, każdy szerokości 1 m 
i zróżnicowanej długości, o łącznej powierzchni 143 m2. W  części zachodniej stanowiska wy
eksplorowano 10 sondaży o powierzchni 1 m2 każdy. Ogółem przebadano 153 m2.

Celem badań było określenie wielkości osady. Zarejestrowano następujący układ straty
graficzny: humus, podglebie, calec — bezstrukturalne piaski podłoża. Materiał archeologicz
ny wystąpił w obrębie podglebia. W większości wykopów (nr nr XXX-XLIV, XLVI, XLV1I 
i L) nie natrafiono na ślady działalności człowieka, co pozwoliło określić granice osady. Na-
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ści osadnictwa kultury pucharów lejkowatych. Zarejestrowano ogółem 6 spągów obiektów, 
w większości dołków posłupowych, które tworzyły pierwotnie chatę (chata nr 4). W obrębie 
domniemanej budowli mieszkalnej wystąpiło ponad 1000 fragmentów ceramiki i 35 zabytków 
krzemiennych. Na podstawie cech stylistycznych ceramiki zlokalizowany punkt osadniczy nale
ży datować na przełom fazy 11 i ULA kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. W  części 
zachodniej stanowiska odkryto kolejny, piąty punkt osadniczy kultury pucharów lejkowatych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódz
kiego. Wyniki badań zostaną opublikowane w pracy S. Rzepeckiego, W stępne wyniki badań 
przeprowadzonych w roku 1996 na stanowisku KPL Przybranówek 43, „Łódzkie Sprawozda
nia Archeologiczne”, t. 3. Badania będą kontynuowane.

PRZYSTANKI, st. 5 
(GAZ 117),
gm. Szamotuły, 
woj. poznańskie,
AZP 50-23/128

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) — weryfikacja negatywna 
ślady osadnictwa ze schyłkowego neolitu/wczesnej epoki brązu — weryfikacja nega

tywna
nieokreślony kulturowo ślad osadnictwa — weryfikacja negatywna 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze
prowadzone przez mgr. Andrzeja Krzyszowskiego (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ 
sp. z o.o. w Poznaniu) przy współpracy Wiktora Kudry. Finansowane przez EuRoPol Gaz SA 
w Warszawie. Powierzchnia stanowiska określona została na 5 ha. Założono wykop o wymia
rach 50 x 2,8 m. Przebadano powierzchnię 140 m2.

PRZYSTANKI, st. 12 
(GAZ 115), 
gm. Szamotuły, 
woj. poznańskie,
AZP 50-22/11

ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit) — weryfikacja negatywna 
ślad osadnictwa kultury łużyckiej/kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza) — 

weryfikacja negatywna
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego i nowożytnego — weryfikacja negatywna 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze
prowadzone przez mgr. Andrzeja Krzyszowskiego (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ 
sp. z o.o. w Poznaniu) przy współpracy Wiktora Kudry. Finansowane przez EuRoPol Gaz SA 
w Warszawie. Powierzchnia stanowiska określona została na 5 ha. Założono 2 wykopy o wy
miarach 30 x 2,8 i 70 x 2,8 m. Przebadano powierzchnię 280 m2.

Nie zarejestrowano obiektów ani materiału zabytkowego.

Puck, st. 15,
gm. loco, woj. gdańskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

Puławy-Włostowice, st. 3,
gm. loco, woj. lubelskie

patrz: wczesne średniowiecze

FVsznica, st. 1, gm. loco, 
woj. tarnobrzeskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

RADOJEW1CE, st. 29,
gm. loco, 
woj. bydgoskie,
AZP 46-41/86

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit, faza II-III)
osada kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit, faza 1—III)
cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych (neolit)
cmentarzysko kultury amfor kulistych (neolit)
cmentarzysko kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (epoka brązu — wczesna epoka żelaza)
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski — okres wpły-

wów rzymskich)
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego i późnośredniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową gazociągu tranzytowego Rosja- 
Niemcy, przeprowadzone przez mgr mgr Iwonę Wolanin-Szułdrzyńską i Lucynę Leśniak (Insty
tut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane prze EuRoPol 
Gaz SA. Pierwszy sezon badań. Stanowisko usytuowane jest na niewielkim wzniesieniu, na kra
wędzi pradoliny Bachorzy. Przebadano pas o wymiarach 140 x 13 m, tzn. powierzchnię 18,2 ara.
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