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patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)
osada kultury łużyckiej•	
Stanowisko jest położone na N i NE łagodnych stokach rozległego cypla, 

o glebie typu „czarna ziemia”, wykształcona na podłożu ciężkiej morenowej gli-
ny. Zostało ono odkryte w kwietniu 2000 r. podczas badań powierzchniowo-
sondażowych prowadzonych przez Centrum Badań Archeologicznych Funda-
cji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w związku z planowaną 
budową autostrady Al. Na ich podstawie całkowitą powierzchnię stanowiska 
oszacowano na 9,50 ha. Bezpośrednio zagrożone budową autostrady jest 4,30 
ha. Pas kolizji przebiega z północno-zachodniej na południowo-wschodnią 
przez południowo-zachodnią część stanowiska. Archeologiczne badania ra-
townicze na tym stanowisku rozpoczęto w 2000 r. Prowadził je Zespół ds. Ra-
townictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Pozna-
niu. Pracami bezpośrednio na stanowisku kierowała mgr Joanna Pyzel (autorka 
sprawozdania).

Wyniki badań opublikowano w „Raporcie 2001-2002”, s. 154-155.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

•	 stanowisko grobowe (kurhanowe?) kultury ceramiki sznurowej- neolit 
schyłkowy/ wczesny okres epoki brązu

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 23 do 31 sierpnia 
przez Andrzeja Bronickiego (autor sprawozdania, Muzeum Chełmskie w Cheł-
mie). Finansowane przez WKZ w Lublinie. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 137,50 m².

Stanowisko piaskowe, kopce kurhanów prawie zupełnie zniwelowane 
w wyniku prac polowych. Warstwa humusu współczesnego i piaskowy calec 
z orsztynowym żyłkowaniem, w który wkopano groby (dwa lub trzy) plus dwie 
jamy. Odkryto szkielet ułożony na boku w orientacji zachód-wschód (z głową 
na zachód) bez wyposażenia oraz liczne wyposażenie: grociki krzemienne, na-
rzędzia kamienne (topór, fragment topora, płytka szlifierska), narzędzia krze-
mienne oraz ułamki naczyń w grobach nr 2 i nr 3, które mogą stanowić jedno 
założenie (grób niszowy).

Materiały i dokumentacja z badań jest przechowywana w Muzeum Chełm-
skim w Chełmie

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicz-
nych” lub APS.

Badania będą kontynuowane.

•	 grób kultury ceramiki sznurowej (schyłkowy neolit – wczesny brąz)
Badania prowadzone przez mgr. Tadeusza Łaszkiewicza (Muzeum w Międzyrze-

czu). Finansowane przez Lubuskiego WKZ w Zielonej Górze. Pierwszy sezon badań.

Lisewo, st. 26, woj, kujawsko-
pomorskie, AZP 34-44/121

Ludwinowo, st. 3,  
gm. Włocławek,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 49-47

LUDWINOWO, st. 7,  
gm. Włocławek,  
woj. kujawsko-pomorskie, 
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Mamień, st. 3, gm. Parzęczew, 
woj. łódzkie, AZP 62-50

Markowice, st. 26, 
gm. Kleszczewo,  
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MAZIARNIA, st. 17,  
gm. Żmudź, woj. lubelskie, 
AZP 83-91/93

MIĘDZYRZECZ, st. 106, 
gm loco woj. lubuskie, 
AZP 51-15/123
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