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- 43 PEŁCZYSKA, gm. Złota Pińczowaka
woj. kieleckie

patrz
średniowiecze

POCANICE, gm. Lupawa
woj. ałupakie

Katedra Archeologii
Uniweraytetu im.Adama
Mickiewicza w Poznaniu,
Konaerwator Zabytków
Archeologicznych
w Koazalinie

Badania prowadziła mgr Dobrochna Jankowaka.
Finansował WKZ w Koazalinie. Piąty aezon ba
dań. Oaada kultury pucharów lejkowatych.
Celem prac było rozpoznanie południowej partii oaady w najbliż
szym sąsiedztwie cmentarzyska megalitycznego /Łupawa, stanowisko 18/ ,
dlatego prace na Obu tych stanowiskach prowadzone były według jednoli
tego planu. Na przedłużeniu osi głównej grobowca 1 /stanowisko 18/ za
łożono w odstąpach pięciometrowych 7 wykopów sondażowych o wymiarach
5 x 2 ,5 m. Uchwycono w nich wspólny dla obu stanowisk poziom próchnicy
pierwotnej, zakłócoąy w odległości 30 m od czoła grobowca przez osadni
czą działalność neolityczną o dość znacznej intensywności. Część mieszkal
na osady, uchwytna w postaci śladów zabudowy słupowej rozpoczyna się w
odległości ok. 50 m od czoła grobowca. Jest to zabudowa jednofazowa.
Materiał archeologiezny reprezentuje rozwiniętą formę stylu łupaws
kiego kultury pucharów lejkowatych, ze środkowej, jak się wydaje po wstęp
nej jego analizie, fazy Istnienia osady. Fazę tę wyznacza obecność w ma
teriale ceramicznym elementów charakterystycznych dla kultury athfor ku
listych.
Badania w najbliższych latach nie będą prowadzone.

POPOW1CE, gm.Inowrocław
woj.bydgoskie
Stanowisko 3

Katedra Archeologii
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Ekspedycja Kujawska

Badania prowadziła dr Aleksandra Cofta-Broniews
ka i mgr Aleksander Kośko. Finansowały Inowroc

- 44 ławskie Zakłady Chemiczne. Pierwszy sezon badań.
Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych, kul
tury unietyckiej, osada kultury łużyckiej i z okre
su wczesnego średniowiecza, ślady osadnictwa kul
tury ceramiki sznurowej.
Badania ratownicze prowadzono w obrębie 4 odkrywek o powierzchni
ogólnej 100 arów.
Zarejestrowano kilkadziesiąt obiektów, m.ln. silnie zniszczoną kon
strukcję obstawy kamiennej grobowca megalitycznego kultuiy pucharów
lejkowatych, grób szkieletowy w obstawie kamiennej kultury unietyckiej,
kilkanaście jam zawierających fragmenty naczyń kultury łużyckiej, kompleks
obiektów ze schyłkowej fazy wczesnego średniowiecza - półżiemiankę, kilka
jam i obiekt interpretowany jako wysypisko odpadków / ? / .
Materiały przechowywane są w magazynach Katedry Archeologii UAM
w Poznaniu.

PRZEMĘT, gm.Mochy
woj.leszczyńskie
Stanowisko 4

SKOROSZOW1C E , gm. Strzelin
woj.wrocławskie
Stanowisko 1

patrz
okres halsztacki

Katedra Archeologii
Uniwersytetu Wrocławskiego

Badania prowadził doc.dr hab. Włodzimierz Wojcie
chowski. Finansował WOAK we Wrocławiu. Pierw
szy sezon badań. Osada kultury ceramiki wstęgowej
rytej - faza późno Szarecka.
Stanowisko położone jest około 1 km na północny zachód od zabudo
wań PGR Skoroszowice i około 800 m na zachód od wsi Mieszkowice na ła 
godnym zboczu rozległego wzniesienia, które rozcięte w miejscu posado
wienia osady dwoma jarami tworzy wyeksponowany w krajobrazie jęzor wy
soczyzny. Przebadano powierzchnię 38l m2, odsłaniając 4 obiekty wziemne

