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zwierzęce » a takie siekiera kamienna o asymetrycznym*. uszkodzonym ostrzu» dwa szydła 1 paciorek 
z kości,

odkryto kilka jam kultury łużyckiej i m  okresu epoki brązu i kultury przeworskiej z ρόί- 
nego okresu lateńskiego* W materiałach, z powierzchni i warstwy kulturowej w sondażach stwierdzono 
śeldy osadnictwa kultury amfor kulistych, fazy starszej wg T. wlśLarisfciego, kultury pucharów lejkowa
tych, wczesnej epoko brązu» kultury pomorskiej z wczesnego okresu lateńskiego, kultury przeworskiej 
z późnego okresu rzymskiego /m.in, fragmenty naczyń toczonych na kole, tiv. ceramikę siwa/ craz I 1 
Tli okresu wczesnośredniowiecznego wg i. Jażdżewskiego*

podkreślić należy dużą wagę odkryć związanych, z kulturą lendstelsfcą. Stanowisko w osłonkach, 
dotąd zupełnie nieznane, jest najbliższym punktem osadniczym, na którym ujawniono domy trapezowate, 
w stosunku do znanej, dużej osady centralnej na stanowiskach. 3 i 4 w Brześciu Kujawskim.

Materiały t badań przechowywane są w zbiorach HAiB w łodzi.

Badania będą kontynuowane*

PALCÎ, gm* Osielsko Biuro Badań i Dokumentacji zabytków
woj, bydgoskie w Bydgoszczy
Stanowisko 2

Badania prowadził mgr Jacek lfofny, Finansowało BRlDi 
w Bydgoszczy* Pierwszy sezon badari* Neolityczna pracow
nia krzemlenlarska.

Stanowisko położone jest na północnym cyplu piaszczystego wyniesienia na ï terasie nad zale
wowej Wisły, i km na północ od PGR pałcz i 1 km na wschód od drogi Bydgoszcz-Włókl. Teren stanowiska 
objęty Jest uprawami roi&yml, zaś od północnego-zachodu rozciąga się podmokła łąka na podłożu tor
fowym.

Keto żono 3 wykopy sondażowe o łącznej powierzchni S__m̂ # w tym dwa na piaszczystej kulminacji 
wyniesienia a trsect w torfie, u podstawy cypla* ze względu na silne nasycenie torfu wodą zaniecha
no dalszej jego eksploracji.

Ke wszystkich wykopów uzyskano 900 artefaktów krzemiennych oraz 4/nlezdohlone fragmenty cera
miki kultury pucharów lejkowatych.* Wśród zabytków krzemiennych wystąpiły i 142 wióry» 193 odłupki»
I obłupał» 20 charaktery stycznych, odpadów /zastępca, Świeżaki/, 490 łusek oraz 40 narzędzi /drapacze, 
rylce, liściak, trzplanlowaty, fragment trójkąta, wióry i od łupki łuskane/* Wszystkie wykonane są z 
krzemienia bałtyckiego odmiany A*

Natrafiono również na ślady ogniska, z przepalonymi krzemieniami t nielicznymi węgielkami 
drzewnymi*

Wstępne ustalenia wieku stanowiska wskazują na środkowy neolit* Materiały i dokumentacja 
znajdują się w BBlDl w Bydgoazcsy.

Badania będą kontynuowane-

parchatka, gm. Kazimiers Dolny 
woj. lubelskie 
stanowisko 12

Badanta prowadziła mgr Jolanta Nogaj przy konsultacji 
'dr Kblgniewa śniesz ko z Katedry Paleogeograf ii 1 Lito lo
gii Czwartorzęd? Uniwersytetu Śląskiego. Finansował ws£ 
w Lublinie* Pierwszy sezon badań* osada kultury pucharów 
lejkowatych*

uniwersytet Marli Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Katedra Archeologii

Stanowisko położone jest w północno-zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego, w partii 
szczytowej lessowego garbu, o przebiegu N-S.Garb ten opada stromą krawędzią, o wysokości około
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70 metxôw kii do lini« fflały. Od « trony północnej i wschodniej otacza 9 0 głęboki t rozległy wąvór.

Stanowisko odkryto v trakcie badań A3P w 19*1 c. Wiosną 1987 r, w ciul« weryfikacji badarf 
powierzchniowych natrafiono na obkxar» okoïo 1 ba na dni* Ilość fragmentów* o er arniki, narządzi i od- 
łupków krzemiennych, Mielących do kultury pucharów lejkowatych- Osada zosrtata zniezczona w wyniku 
Intensywnych procesów erozyjnych- ora« gospodarczej działalności człowieka /todowa wyciągu narciar- 
a kiego/«

Badaniami objęto obszar około 300 в2* Odkryto 10 obiektów archeologicznych, główni« jam gos
podarczych. Na najciekawszy zespól zabytków natrafiono w jamie 1/87. Wydobyto tam; kubek, z uchem anaa 
lunata, prząślik, fragment naczynia workowatego^, fragmenty naczynia wazowatego, dwa przepalone odłup- 
kl z siekier z krzemienia pasiastego oraz fragmenty polepy, węgli drzewnych t drewna. Interesująca 
jest takie jama 6/87, w której znajdowały się dobrze zachowane szczątki węgla drzewnego, ziarna zbóż 
oraz nasiona i owoce różnych roil in. Wszystkie obiekty »lokalizowano w północno-zachodniej części 
stanowiska,

Oofcamantacja i materiały znajdują się v Katedrze Archeologii UWSC*

Badania będą kontynuowane.

PAWLICHY, gm, Kslężopol 
woj. zamojskie 
Stanowisko 2

patrz
wczesne średniowiecze

PAWŁOWOf gm. Czerniejewo 
woj. poznańskie 
Stanowisko 16

patrz
okres wpływów rzymskie 5-

PODGAJ, gm. Aleksandrów Kujawski 
woj, włocławskie 
stanowisko 32

uniwersytet Im. Adama Ttickiewlcza 
Instytut Prahistorii 
iaklaó Prahistorii Polski 
w Poznaniu

Badania prowadził zespół pod kierunkiem doc, dr bab. 
Aleksandry Cofta-Broniewskiej, Finansował Uniwersytet 
Jagielloński· Drugi sezon badań. Osada ludność 1 sebyłko- 
woneolityc znaj.

Badania miały charakter uzupełniający /por* Informatori badania 1379/ 1 pozwoliły całościowo 
zamknąć zasiąg osadnictwa achyłkowoneolltycznego.

Sbadano powierzchnię 67 m2, rejestrując z niej około 350 fr. ceramiki /v tym 3 ? fr. cer. lud
ności kultury pucharów lejkowatych., 45 brył krzemiennych, oraz niewielką ilośó kamiennych i kości, 
Zarejestrowano 12 obiektów.

Wskutek akunn, zeji wiatru na większości badanej powierzchni udało się zaobserwować nieziiisz- 
czoną warstwę gleby kopalnej, w której odkryto ślady działalności ludności schyłkowoneolitycznej. 
Większość obiektów /B/ miała charakter dołków posłupowyefu Jeden to ślad paleniska, natomiast trzy 
pozostałe to płytkie wydłużone, równoległe rowki, wystąpiły pod humusem gleby kopalnej* Mogą to Jbyć 
ślady orki.

Materiał ceramiczny, na płaszczyśnie technologicznej, wskazuje na znaczną żywotność trydyeji 
kultury pucharów lejkowatych przy jednoczesnym udziale cech schyłkowoneolitycznych-

Wytwory krzemienna są małych rozmiarów i aa ją cechy "inezolitrczae' /technika małych wiórów, 
obecność odpadków z produkcji zbrójników, tzw. rykowców/,

Dalszych hadań nie zamierza się prowadzić.


