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BRODY POMORSKIE, st. 20, gm. Gniew, woj. gdańskie, AZP 22-45/52 
ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit, faza III b wg terminologii przyjętej na •	
Kujawach)
osada z wczesnej epoki żelaza•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Olgierda Felczaka (Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku). Finansowane przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Trzynasty sezon badań. 

Tegoroczne prace archeologiczne koncentrowały się w północnej partii stanowiska zajętego 
przez osadę kultury pucharów lejkowatych. Stanowiły one kontynuację badań wykopaliskowych 
z ubiegłego roku. Łączna powierzchnia wykopów zajęła około 250 m2.

Omawiając kwestie stratygraficzne w obrębie tego odcinka, trzeba wymienić obecność czterech 
podstawowych warstw. Pod warstwą orną o grubości około 40 cm zalegały zamiennie dwie, różniące 
się strukturą wewnętrzną, warstwy kulturowe. Występowanie charakterystycznych artefaktów pozwala 
je łączyć z kulturą pucharów lejkowatych. Należy dodać, iż wymienione nawarstwienia zalegały 
na geologicznej warstwie złożonej z drobnoziarnistego żółtego piasku. Wszystkie odkryte obiekty 
nieruchome znajdowały się w obrębie warstw kulturowych, jedynie ich partie spągowe zagłębione 
były w warstwę geologiczną. 

Podczas badań wykopaliskowych odkryto w sumie 11 obiektów nieruchomych, głównie w postaci 
różnego typu jam. Na specjalną uwagę zasługuje obiekt nr 84 zlokalizowany w arze 139, który należy 
interpretować jako budowlę typu szałasowego. Do takiej interpretacji upoważniają zachowane 
ślady po niewielkich słupkach (średnica od 5 do 10 cm), które stanowiły pozostałość po konstrukcji 
nadziemnej. Wymiary szałasu: 2,5 m X 1,5 m. Bardzo ważnym obiektem była jama gospodarcza 
oznaczona nr 90 w ramach ara 162. W jej wypełnisku oprócz ceramiki kultury pucharów lejkowatych, 
odkryto elementy warsztatu tkackiego w postaci 2 dużych płaskich przęślików glinianych oraz 
ciężarków tkackich. Ponadto wydobyto liczne kości zwierzęce, mogące poszerzyć wiedzę na temat 
chowu zwierząt. 

W wyniku eksploracji warstw kulturowych oraz obiektów, pozyskano ponad tysiąc fragmentów 
ceramiki neolitycznej, kilkadziesiąt artefaktów krzemiennych oraz kilkadziesiąt kawałków kości 
zwierzęcych. W ramach ceramiki wyróżniono różnorodne fragmentarycznie zachowane formy 
naczyń - puchary, amfory, kubki i misy.

Analiza zdobnictwa oraz technologii wykonanych naczyń glinianych, pozwoliła określić 
przynależność kulturową badanego odcinka osady. Odkryte artefakty oraz wszystkie obiekty 
nieruchome należy łączyć z ludnością kultury pucharów lejkowatych i fazą III b. 

Podsumowując tegoroczne badania archeologiczne, należy podkreślić, iż wniosły one szereg 
danych w zakresie struktury zabudowy północnego odcinka osady. Poszerzyły informacje dotyczące 
podstaw gospodarczych oraz obróbki surowca krzemiennego.

Materiał i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie „Pomerania Antiqua”.
Badania będą kontynuowane. 

Brzesko, st. 18, gm. loco, woj. tarnowskie, AZP 04-63/12 - patrz: wczesne średniowiecze

Bubel Stary, st. XIV-XV i XVII, gm. Janów Podlaski, woj. bialsko-podlaskie, AZP 56-87 - patrz: 
środkowa i późna epoka brązu

Chabsko, st. 24 (GAZ 334), gm. Mogilno, woj. bydgoskie, AZP 48-37/-  - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich


