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Uniwersytet Łódzki Katedra Archeologii

Badania prowadziła dr Lucyna Domańska. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Bydgoszczy,
Uniwersytet Łódzki i Komitet Badań Naukowych. Piąty sezon badań.
Osada i grobowiec megalityczny kultury pucharów lejkowatych.
Prace skoncentrowano w zachodniej części stanowiska, tuż przy krawędzi żwirowni.
Przebadano łącznie 107 m2, co daje 416 m 2 odkrytych we wszystkich sezonach.
Celem badań było zabezpieczenie zachodniej części stanowiska niszczonej przez żwi
rownię oraz zbadanie dalszego przebiegu układu kamieni zarejestrowanego w sezonach
poprzednich. Badania jednoznacznie potwierdziły, iż na stanowisku mamy do czynienia
z osadą z I/AB/ fazy kultury pucharów lejkowatych i nieco późniejszym grobowcem mega
litycznym.
Rejestrowany również w poprzednich sezonach układ kamieni należy interpretować
nie jako pozostałość po obiekcie mieszkalnym, a jako pozostałości grobowca megalityczne
go kultury pucharów lejkowatych. Grobowiec ten miał kształt trapezu o długości ok. 25 m
i usytuowany był na linii wschód-zachód. W części czołowej odkryto grób jamowy przykry
ty brukiem.
Zarejestrowany na stanowisku w sezonach poprzednich i w obecnym liczny materiał
zabytkowy (ceramika i krzemienie) wiąże się z fazą I kultury pucharów lejkowatych. W fa
zie tej na niewielkim wzniesieniu założono osadę, z której później zgarnięto warstwę
próchnicy. Próchnicę tę wraz z materialem zabytkowym wykorzystano do usypania gro
bowca megalitycznego.
Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Przewiduje się kontynuowanie badań.
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Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

Badania prowadziła Jolanta Bagińska. Kurhan kultury ceramiki
sznurowej.
’ Literatura: Archeologia Polski..., в. 31-33.
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Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Poznańskie Towarzystwo P rehistoryczne

Badania prowadziły mgr mgr A Gałęzowska, B, Kirschke i U. Narożna-Szamałek. Finansowane przez Spółkę EuRoPol Gaz SA w Warsza
wie. Pierwszy sezon badań. Osada ludności kultury pucharów lejko
watych, osada ludności kultury pomorskiej, osada z okresu wpływów
rzymskich, ślad osadnictwa z młodszych faz wczesnego średniowie
cza, punkt osadniczy z okresu nowożytnego (XVII w.?).
Stanowisko zostało odkryte w 1988 r. w trakcie badań powierzchniowych AZE
W 1994 r„ w związku z zaplanowaną inwestycją budowy gazociągu tranzytowego z Rosji

