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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 m2.

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 bezpośrednio nad warstwą kulturową 1 obiek
tami/*/ z fazy Ul 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 Muzeum Archeologiczne
woj. krakowakle w Krakowie
Stanowisko 9

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

Osada położona jest w trójkącie między zakolem Kobylanki, drogami t*lieloncj do Hlęckowlc I
z Zielonej do 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 son- 
darowych o charakter» ratownieiy·. Cele· Ich «lato bytf prt.de w.iyatki* uatalenle atopnla iniaicre- 
nl. .tanowista. Jak ale wydawało bardto „qreionejro, orar prdba nic 14leni, Jeço chronologii.
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