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Badania prowadził Zespół pod kierownictwem 
doc.dr hab* Aleksandry Cofta-Broniew sklej. 
Finansował Wydział Kultury w Inowrocławiu.
Drugi sezon badań. Osada kultury pucharów 
lejkowatych.

Badania nawiązywały programowo do wcześniejszych prac na 
tym stanowisku z roku 1978. Podjęto je w ramach studiów nad gospo- 
darką surowcową społeczeństw neolitu, ściślej nad udziałem w niej 
kamienia. Badania objęły 2 strefy rozległej osady kultury pucharów 
lejkowatych: a/ "produkcyjną" i b/ "mieszkalną".

a. Zbadano powierzchnię około 3, 5 ara, na której w trakcie 
szczegółowej inwentaryzacji powierzchniowej zarejestrowano wyraźnie 
skoncentrowane pozostałości wytwórczości kamieniarskiej. Eksplora
cja wykopaliskowa potwierdziła dawne obserwacje, ujawniając istnie
nie dużych rozmiarów budowli słupowej* w obrębie której dokonywano 
wstępnej obróbki surowca* uzyskując względnie znormalizowane

metryczriie bryły, maksymalnie efektywne dla wytwarzania siekier. Nie 
zarejestrowano natomiast żadnych przejawów dalszych etapów procesu 
produkcyjnego,

b. W celu uzupełnienia obrazu organizacji wytwórczości kamie
niarskiej do badań włączono także położony w innej części osady w po
bliżu jej hipotetycznego centrum obszar napowierzchniowego występo
wania płyt szlifierskich. Eksplorowano wykopaliskowo teren 1* 5 ara 
odsłaniając wstępnie fragment systemu gęstej zabudowy "mieszkalnej" 
stanowiska, w obrębie której znaleziono m. in. 7 płyt szlifierskich. 
Sądzić należy, że w tej części osiedla dokonywano więcej końcowej 
obróbki narzędzi. Obserwacje te inspirują do kontynuacji badań w la
tach przyszłych. Wśród źródeł ruchomych na uwagę zasługują nadto 
domniemane "im porty" małopolskiej ceramiki kultury pucharów lejko
watych oraz okrągłe płytki ceramiczne jakie odkryto w koncentracji
w pobliżu jednego z obiektów.

Całe stanowisko należy datować na fazę III kultury pucharów 
lejkowatych.

Materiały przechowywane są w Zespole Badań Kujaw Katedry 
Archeologii U AM.

Badania będą kontynuowane.

DOBKOWICE, gm, Kobierzyce Muzeum Archeologiczne
woj.wrocławskie we Wrocławiu

Badania prowadziły mgr Felicja Bryłowska 
i  mgr Elżbieta Noworyta, udział wzięły 
mgr Joanna Domańska i laborantka Bibian
na Mikucka, Finansowało MA we Wrocławiu. 
Pierwszy sezon badań. Osada i groby grupy 
jordanowskiej kultury lendzielsklej.
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Stanowisko położone jest około 500 m na południe od zachod
niego krańca wsi Dobkowice, przy starej żwirowni, na południowym 
stoku niewielkiego wzniesienia, W 1971 r . dokonano tara przypadko
wego odkrycia grobu grupy jordanowskiej kultury lendzielskiej, a na
stępnie w 1973 i 1979 r , przeprowadzono tam badania powierzchnio
we i sondażowe, które ujawniły istnienie osady wspomnianej kultury,

W 1980 r, badaniami objęto teren o łącznej powierzchni 3 arów. 
Na obszarze tym układ stratygraficzny przedstawiał się następująco: 
pod warstwą orną o m iąższości do 0,40 m - w partiach wykopów 
zlokalizowanych na kulminacji wzniesienia występował bezpośrednio 
żw ir calcowy, natomiast na stoku zalegały szczątki zniszczonej 
przez głęboką orkę, warstwy kulturowej, W trakcie badań odkryto 
i wyeksplorowano 7 obiektów osadniczych i 1 grób /? /. Uzyskany 
materiał zabytkowy - to wyłącznie ceramika, która jest chronolo
gicznie jednolita i wiąże się z grupą jordanowską kultury lendziel
skiej.

DOBRE, gm, Wilków patrz
woj, lubelskie okres lateński
Stanowisko 1 i 2

GNIEW 
woj, gdańskie 
Stanowisko 5

GRABIONNA, gm. Białośliw ie Uniwersytet im, Adama Mickiewicza
woj. pilskie Katedra Archeologii
Stanowisko 25 Ekspedycja Krajeńska

w Poznaniu

Badania prowadzili mgr Andrzej Weber i Wło
dzim ierz Rączkowski /autorzy sprawozdania/ 
pod ogólnym kierownictwem doc. dr, hab. Kazi
m ierza Siuchnińskiego, Finansował WKZ w Pile 
i  UAM w Poznaniu. P ierwszy sezon badań.
Osady kultur: pucharów lejkowatych, łużyckiej 
i przeworskiej /?/,

Badania prowadzono w ramach programu badawczego obejmują
cego problemy związane z neolitem i epoką brązu w pasie pojezier
nym. Celem eksploracji było rozpoznanie zlokalizowanego podczas 
badań powierzchniowych stanowiska pod względem kulturowym, chro
nologicznym i przestrzennym.

Stanowisko położone jest na stokach wschodnich i południowo 
wschodnich zwydmionego wyniesienia usytuowanego w obrębie den- 
nomorenowych pofałdowań, około 3 km na północ od krawędzi prado
liny Wisły i Noteci,

patrz
wczesne średniowiecze


