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Jordanowo, st. 12, gm. Świebodzin, woj. zielonogórskie, AZP 53-14/47 - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

JURKÓW, st. 5, gm. Czechów, woj. tarnowskie, AZP 107-63/73
osada wielokulturowa•	
cmentarzysko popielnicowe (?)•	

Badania ratowniczo-rozpoznawcze przeprowadzone w lipcu przez mgr. mgr. Pawła Valde-Nowaka 
i Pawła Madeję (Instytut Archeologii i Etnografii PAN o/Kraków). Finansowane przez Komitet Badań 
Naukowych. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 142,5 m².

Stanowisko znajduje się na wysokiej terasie Dunajca. Zostało odkryte w latach 30-tych przez 
geomorfologa M. Klimaszewskiego.

Materiał ceramiczny i krzemieniarski pozyskany w trakcie badań wykopaliskowych, który 
możemy odnosić do epoki kamienia został odkryty w obrębie ziemi ornej i podglebia. Zabytki 
ceramiczne z epoki brązu, w tym również fragment naczynia zdobiony odciskami sznura, znajdowały 
się w nieckowatej jamie 1/98 o wymiarach 150 x 300 cm i głębokości 60 cm od powierzchni gruntu. 
Na stanowisku został również odkryty grób ciałopalny, w którym jako popielnicę wykorzystano 
niezdobiony garnek o esowatym profilu.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnografii PAN o/Kraków-
Igołomia.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Acta Archaeologica Carpathica”.
Badania będą kontynuowane.

Kałdus, st. l, gm. Chełmno, woj. toruńskie, AZP 33-41/1 - patrz: wczesne średniowiecze

Karczyn, st. 42, gm. Inowrocław, woj. bydgoskie, AZP 46-41/33 - patrz: młodszy okres przedrzymski 
– okres wpływów rzymskich

KARMANOWICE, st. 35, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie, AZP 75-77/201
osada i cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od 6 lipca do 23 sierpnia przez 
dr Jolantę Nogaj-Chachaj (Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). 
Finansowane przez Katedrę Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz 
PSOZ. Jedenasty sezon badań. Przebadano powierzchnię 139 m².

dz. 67- odkryto 17 nowych obiektów osadowych kultury pucharów lejkowatych (łącznie na A) 
tej działce jest ich 19). Miały one charakter jam gospodarczych i odpadkowych. Natrafiono 
także na dwa dołki posłupowe. Jamy miały wymiary 150 – 100 cm średnicy i 30 – 160 cm. 
Wypełniska obiektów były zróżnicowane- zarówno jednolite jak i warstwowanie. Spośród 
odkrytych jam 9 nie posiadało wyposażenia, w 11 obiektach występował zróżnicowany 
materiał chronologicznie zabytkowy w postaci fragmentów naczyń, wylewów den ceramiki, 
rozcieraczy kamiennych, fragmentów żaren, drobnych narzędzi krzemiennych oraz pokaźnej 
grupy ziaren zbóż pochodzącej z rozbitego naczynia. W dwóch obiektach zanotowano 
układ stratyfikacyjny- dwa poziomy obiektów kultury pucharów lejkowatych- świadectwo 
dwufazowości osady.
dz. 72 – odkryto dwa „murki” z kamienia wapiennego długości 6,5 i 8,5 m. Pomiędzy nimi B) 
znajdował się rów szerokości o 4,5-5,0 m. i głębokości 30-50 cm. Jego strop znajdował się 
na głębokości 20 cm od powierzchni, wypełnisko stanowiły osady proweniencji wodnej. 
Pod murkami natrafiono na zachowany szczątkowo poziom gleby rozwinięty na warstwie 


