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gm. Grudziądz, woj. toruńskie

ŚWIĘTOSŁAW, st. 17, 
gm. Chełmża, 
woj. toruńskie,
AZP 35-45/192

patrz: wczesna epoka żelaza

ŚWIĘTOSŁAW, st. 30, 
gm. Chełmża, 
woj. toruńskie,
AZP 35-45/222

Targowisko, st. 3, 
gm. Kłaj, woj. krakowskie
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Targowisko, st. 8,
gm. Kłaj, woj. krakowskie

Targowisko, st. 9, 
gm. Klaj, woj. krakowskie

Targowisko, st. 10, 
gm. Klaj, woj. krakowskie

ARGOW1SKO, st. 11,
m. Kłaj,
Oj. krakowskie,
ZP 104-60/49

osada kultury późnej ceramiki wstęgowej (neolit)
Badania weryfikacyjno-sondażowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Pawła Gur- 

towskiego (PSOZ Toruń). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po
wierzchnię 6 m2.

Prace miały na celu zebranie dokładniejszych danych na temat istniejących zagrożeń (głę
boka orka) i stanu zachowania nawarstwień kulturowych oraz pozyskanie materiału zabytko
wego, umożliwiającego precyzyjniejsze określenie chronologii stanowiska. W  trakcie prospekcji 
powierzchniowej odnotowano ślady sześciu niszczonych palenisk, jednakże w wykopach son
dażowych wytyczonych w miejscach ich występowania nie stwierdzono żadnych trwałych na
warstwień. Nawarstwienia spalenizny zalegały przemieszane w obrębie podglebia współczes
nego. Nie pozyskano także zabytkowego materiału ruchomego. Stanowisko uległo prawdo
podobnie całkowitemu zniszczeniu.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Toruniu.
Badania zakończono.

osada kultury późnej ceramiki wstęgowej i kultury amfor kulistych (neolit)
Badania weryfikacyjno-sondażowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Pawła Gur- 

towskiego (PSOZ Toruń). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po
wierzchnię 3 m2.

Prace miały na celu zebranie dokładniejszych danych na temat istniejących zagrożeń (głę
boka orka) i stanu zachowania nawarstwień kulturowych oraz pozyskanie materiału zabytko
wego, umożliwiającego precyzyjniejsze określenie chronologii stanowiska. W trakcie prospekcji 
powierzchniowej odkryto ślad po wyorywanym obiekcie. W  miejscu tym wytyczono wykop 
sondażowy, w którym odsłonięto obiekt w kształcie koła o średnicy 1,1 m. Jego miąższość 
dochodziła do 50 cm. Z wypełniska pozyskano 340 fragmentów ceramiki kultury amfor ku
listych, 7 krzemieni i żarno nieckowate. Analiza technologiczno-stylistyczna pozwoliła przy- 
porządkowć te materiały do 1 fazy rozwojowej kultury amfor kulistych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Toruniu.
Badania nie będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

patrz: środkowa i późna epoka brązu

patrz: środkowa i późna epoka brązu

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

osada kultury lendzielskiej, grupa samborzecko-opatowska (neolit) 
ślad osadnictwa wczesno- i późnośredniowiecznego 

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 
przez Krakowski Zespól do Badań Autostrad. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa
tacji Autostrad. Założono wykopy sondażowe o powierzchni 58 m2.

TARGOWISKO, st. 12,
gm. Kłaj,
woj. krakowskie,
AZP 104-60/46

ślad osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)
osada kultury lendzielskiej (neolit)
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich) 
osada wczesnośredniowieczna
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