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tensywnie materiałami zabytkowymi /ceramika kultury pucharów lejko
watych, węgle drzewne, fragmenty przepalonych kości, kamienie - 
m ,in. ze śladami obróbki/, zalegającymi tu na złożu wtórnym i po
chodzącymi z pobliskiej osady kultury pucharów lejkowatych, W trak
cie eksploracji, zasłonięto pozostałą częśó bruku kamiennego; miał on 
wymiary 1 x 1 m i .zawierał łącznie 2 siekiery neolityczne oraz szereg 
kamieni ze ślącymi obróbki, pochodzącymi zapewne również z wymie
nionej osady, gdzie odkryto liczne pozostałości pracowni kamieniarskiej.

Stanowisko jest położone w górnej partii cyplowatego zbocza 
doliny cieku, nad "oczkiem ". Odsłonięto powierzchnię 146 m2,

W efekcie odkryto i zbadano prawie w całości ślady po zabu
dowie obozowiska kultury ceramiki wstęgowej rytej. Zabudowa obejmo
wała obszar o średnicy około 20 m. Tworzyły ją  następujące obiekty:
1 pół ziemianka /4,5 x 2,5 m/, 3 duże nieregularne w planie jamy 
o nieokreślonej funkcji gospodarczej, 1 palenisko oraz 1 dołek posłu- 
powy /?/. Obiekty te /głównie półziemianka/ dostarczyły licznych ma
teriałów: ceramiki o najpóźniejszej na Kujawach strukturze zdobniczej 
/elementy żeliezowskie/, dużego zbioru krzemienia czekoladowego 
oraz dużego fragmentu figurki antropomorficznej zdobionej liniami ry 
tymi.

Materiał przechowywany jest w Katedrze Archeologii UAM.

Badania zakończono,

PRZYBRANOWEK, gm. Aleksandrów Kuj. Uniwersytet im . Adama
woj. włocławskie Mickiewicza
Stanowisko 43 Katedra Archeologii

Materiały i dokumentacja znajdują się w WKZ w P ile. 

Badania zostały zakończone.

PRZYBRANOWO, gm. Aleksandrów Kuj. 
woj. włocławskie 
Stanowisko 3

Uniwersytet im . Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii 
Zespół Badań Kujaw

Badania prowadził zespół pod kierownictwem 
doc. dr hab.Aleksandry Cofty-Broniewskiej. 
Finansował UJ. P ierwszy sezon badań. 
Obozowisko kultury ceramiki wstęgowej rytej.

Zespół Badań Kujaw 
w Poznaniu

Badania prowadził zespół pod kierownictwem 
doc. dr hab, Aleksandry Cofty-Broniewskiej.
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Finansował UJ, Pierwszy sezon badań, 
Obozowisko kultury pucharów lejkowatych 
/faza U/.

Stanowisko położone jest na wyaoczyźnie blisko krawędzi doliny 
Tążyny, w strefie gleb bielicowych. Zbadano powierzchnię 151 m2.

Odkryto 49 obiektów, w tym 14 jam 1 35 dołków po słupowych. 
Wśród nich 9 jam i 14 dołków reprezentuje kulturę pucharów lejkowa
tych, Pozostałe pochodzą z czasów nowożytnych. Obiekty kultury pu
charów lejkowatych łącznie z rozproszeniem materiałów ruchomych 
te j kultury w warstwach, tworzą zwarty kompleks mieszkalno-gospo
darczy /obozowisko/. Kompleks ten /odsłonięty w całości/ składał się 
z szałasu /? / w rzucie poziomym trapezowatego /długośó na osi N-S 
około 8 m, szerokość: ściany południowej - 6, 5 m, północnej - 4 , 5  m/ 
oraz zespołu jam gospodarczych otaczających budowlę od btrony połud
niowej i  wschodniej. Materiał ruchomy występował w ramach bardzo 
ostro określonych granic w obrębie budowli i  je j otoczenia, tworząc 
owal o wymiarach 12 x 11 m. Uzyskano bardzo liczny zbiór ceramiki 
i  krzemienia /w tym czekoladowego/.

Materiały są przechowywane w Katedrze Archeologii UAM.

Badania zakończono.

REWA, gm, Kosakowo Muzeum Archeologiczne
woj, gdańskie w Gdańsku
Stanowisko 1

Badania prowadził mgr Olgierd Felczak. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Gdań
sku, Drugi sezon badań. Osada kultury rzu- 
cewskiej,

W wyniku danych uzyskanych na -podstawie badań archeologicz
nych przeprowadzonych w ubiegłym roku, wykopy tegoroczne założono 
w przypuszczalnym centrum osady tzn, w środkowo-wschodniej części 
wzniesienia.
Ogółem łączna powierzchnia wykopów wyniosła 150 m2,

Badania wykazały, że bezpośrednio pod 25-centymetrową war
stwą orną znajduje Bię warstwa kulturowa, której średnia miąższość 
wynosi okołd 30 cm. W niektórych częściach przebadanego obszaru 
wykazywała ona tendencję do zanikania,

W obrębie warstwy kulturowej odkryto 5 jam gospodarczych, 
jedno palenisko oraz jeden obiekt mieszkalny /wymiary 3 x 4  mf,  
pierwotnie częściowo naziemny za czym przemawiała obecność słup
ków pod jego wschodnią częścią. W zachodniej części omawianego 
obiektu znajdowało się palenisko o wymiarach 110 x 100 cm.


