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obszarze 143 obiekty, z których 41 odpowiada definicji dołka posłupowego. 
Obiekty koncentrowały się w północnej części stanowiska. Poza jednym przy-
padkiem (ob. 114-430 fragmentów ceramiki) większość z nich miała ubogą za-
wartość kulturową. Obiekty kultury pucharów lejkowatych były słabo czytelne. 
Większość obiektów jest związana z późniejszymi fazami zasiedlenia stanowi-
ska. Odkryto blisko 1900 fragmentów naczyń i ponad 500 krzemieni. Pobrano 
29 próbek węgli drzewnych.

Najbardziej zaznaczone jest osadnictwo kultury pucharów lejkowatych 
z fazy lubońskiej. Nie można obecnie stwierdzić, czy materiały tej kultury 
z „obozowiska” na południu stanowiska można datować na tę samą fazę. Z ma-
teriałami kultury pucharów lejkowatych związana jest grupa ceramiki neolitycz-
nej o technologii schyłkowo neolitycznej. Ceramika ta występuje często w tych 
samych skupiskach i obiektach. Jej określenie kulturowe wymaga dalszych ba-
dań. Mniej liczne są zabytki kultury amfor kulistych i kultury iwieńskiej. Można 
je powiązać z obiektami. Jeszcze słabiej zaznacza się osadnictwo ze starszego 
okresu żelaza. Pojedyncze materiały należy datować na okres nowożytny. Nie 
potwierdzono obecności osadnictwa okresu wpływów rzymskich.

•	 osada i cmentarzysko (?) kultury pucharów lejkowatych (neolit)
Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone przez dr. Krzysztofa 

Tunię i mgr. Piotra Włodarczyka (autorzy sprawozdania, Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie). Finansowane przez WKZ. Pierwszy se-
zon badań. Przebadano powierzchnię 260,50 m².

Stanowisko nr 43 w Karwinie nie zostało zlokalizowane podczas badań 
AZP. Ratownicze badania wykopaliskowe rozpoczęto po natrafieniu przez 
właściciela pola na fragmenty kamiennej obstawy grobowej oraz pozostałości 
szkieletów ludzkich. Rezultaty rozkopywań właściciela pola oraz prace arche-
ologiczne pozwoliły na zadokumentowanie resztek konstrukcji grobu – miał 
prostokątny zarys o rozmiarach około 2 x 3 m i dłuższej osi zorientowanej 
wzdłuż linii wschód-zachód oraz ściany zbudowane z kamieni wapiennych. 
Wewnątrz natrafiono na resztki dwóch szkieletów, z głowami usytuowanymi 
w stronę zachodnią. Wyposażenia nie znaleziono.

Jesienią 2000 r. w obrębie kulminacji formy terenu, gdzie znajduje się stano-
wisko, założono wykop, w którego obrębie natrafiono na  10 obiektów; 7 z nich 
to trapezowate w profilu jamy z materiałami kultury pucharów lejkowatych. 
Wśród nich wyróżniał się obiekt nr l, w którym natrafiono na znaczną ilość ce-
ramiki, krzemieni i kości zwierzęcych. Jeden z obiektów – w formie nieckowa-
tego zagłębienia o średnicy około 15 m – zawierał również dużą ilość  zabytków 
wspomnianej wyżej kultury. Jedna z jam kultury pucharów lejkowatych została 
naruszona przez nieckowaty w profilu obiekt o charakterze pieca - paleniska. 
Odkryto w nim pojedynczą skorupę kultury ceramiki sznurowej.

Materiały i dokumentację z badań jest przechowywana w Instytucie Arche-
ologii i Etnologii PAN, w Pracowni Archeologicznej w Igołomi.

Badania będą kontynuowane.

•	 grób ciałopalny kultury amfor kulistych (neolit)
grób szkieletowy kultury unietyckiej (epoka brązu)•	
szubienica z XVI w.•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 26 września do 
5 października przez dr. Radosława Jarysza (autor sprawozdania, AKME – 
Zdzisław Wiśniewski). W badaniach uczestniczyli mgr Edyta Lach, mgr Gocza 
Beżaniszwili, Wiktoria Witkowska. Finansowane przez WKZ we Wrocławiu. 
Przebadano powierzchnię 20 m².

Nieregularnie czworokątny wykop wytyczono w południowo-wschodniej 
części kopca kurhanu. Na głębokości 80 cm od kulminacji kopca (15 cm pod 
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