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20 Neolit

o podobnym układzie geomorfologicznym, na których można by rozpocząć prace rozpo
znawcze.

Badania będą kontynuowane.

W ie lk ie  R ad o w isk a , s t. 22 M uzeum w G rudziądzu
gm. D ębow a Ł ąka, woj. to ru ń sk ie
AZP 35-47/84

Badaniami kierowa! Urząd Wojewódzki w Toruniu oraz Urząd Gminy 
w Dębowej Łące. Pierwszy sezon badań. Osada kultury  ceramiki 
wstęgowej rytej.

Stanowisko położone jest na pograniczu wsi Wielkie Radowiska i Kurkocin. Zajmuje 
dolne partie stoku doliny bezimiennego cieku wodnego, będącego dopływem Strugi Wą
brzeskiej. Położone jest na lekkich glebach piaszczystych, występujących na pograniczu 
gleb torfowo-bagiennych dna doliny i gliniastych na krawędzi doliny.

Wykopy badawcze o łącznej powierzchni 237 m założono na zachód od zabudowań 
gospodarczych, w miejscu największej koncentracji materiałów zabytkowych. Założono 
również szereg niewielkich sondaży w celu określenia zasięgu występowania materiałów 
kultury ceramiki wstęgowej rytej, W trakcie badań zlokalizowano 5 obiektów kulturo
wych. Z obiektów 1 i 2 pozyskano 1029 fragm. ceramiki. Pozostała część m ateriatu zaby
tkowego, głównie ceramiki (ok. 1500 fragm.), zalegała przede wszystkim w warstwie ornej 
oraz w stropowych partiach piaszczystego calca.

Chronologię oparto głównie na technologii i formach naczyń — określono ją  wstępnie 
na III fazę rozwoju kultury ceramiki wstęgowej rytej na ziemi chełmińskiej, być może na 
jej późny odcinek.

Odkryte obiekty wskazują na duży stopień zniszczenia tego stanowiska. Należy przy
puszczać, że pierwotna powierzchnia gruntu została obniżona o ok. 50 cm.

M ateriały złożono w Muzeum w Grudziądzu.
Badania zakończono.

W ie lk ie  R a d o w isk a , s t. 24 Muzeum w G rudziądzu
gm. D ębow a Ł ąka, woj. to ru ń sk ie  
A ZP 35-47/89

Badania prowadził mgr Ryszard Kirkowski. Finansowane przez
Urząd Wojewódzki w Toruniu oraz Urząd Gminy w Wąbrzeźnie.
Pierwszy sezon badań. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej.

Stanowisko położone jest na pograniczu wsi Wielkie Radowiska i Kurkocin. Zajmuje 
środkowe partie stoku doliny bezimiennego cieku, będącego dopływem Strugi Wąbrzes
kiej. Położone jest na pograniczu gleb piaszczystych i gliniastych, w odległości 150 m na 
północ od st. 22.

Wykopy badawcze o łącznej powierzchni 155 m założono na zachód od drogi polnej, 
w miejscu widocznych na powierzchni obiektów kultury  ceramiki wstęgowej rytej. W trak 
cie badań zlokalizowano 4 obiekty tej kultury. Pozyskano 5669 fragm. ceramiki naczynio
wej, 433 artefakty krzemienne oraz 75 narzędzi kamiennych. Na szczególne podkreślenie 
zasługuje fakt odkrycia w obiekcie 2 fragm. naczynia zoomorficznego, najprawdopodobniej 
ptaka, oraz glinianej krowy (fragm. większej figurki).

Na podstawie m ateriału ceramicznego chronologię określono wstępnie na III fazę 
rozwoju kultury ceramiki wstęgowej rytej na ziemi chełmińskiej.

M ateriały złożono w Muzeum w Grudziądzu.
Badania zakończono.


