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sezon badań. Cmentarzysko kultury 
grobów kloszowych osada z okresu 
lateńskiego, osada kultury prze
worskiej, osada z okresu wczesne-
fo i późnego średniowiecza, grób redniowieczny?, ślady osadnictwa 
kultury pucharów lejkowatych i kul
tury iwieńskiej.

Stanowisko położone jest w obrębie terasy zalewo
wej doliny Wisły, na wzniesieniu będącym prawdopodobnie po
zostałością naturalnego wału przykorytowego rzeki. W litera
turze znane było z przypadkowego odkrycia grobu kloszowego 
i ceramiki z okresu rzymskiego znajdowanej, w dużej ilości, na powierzchni."

Kontynuując rozpoczęte w poprzednim sezonie prace 
zmierzające do rozpoznania obiektu, założono 5 sondaży /110 
nr/. Zarejestrowano 24 obiekty następujących jednostek kul
turowych:

1/ kultura łużycka? i pomorsko-Mkloszowa" - 8 obiek
tów. Poza grobem klosz’ôwym, składającym się z klosza, popiel
nicy i miseczki-pokrywki, były to standowe w zakresie wielkoś
ci, kształtu i charakteru, jamy będące typowym dla tego kręgu 
kulturowego przejawem osadnictwa. Chronologia: Ha D?-La A Cj

2/ kultura przeworska - 4 obiekty: paleniska i .nie
wielkie, mało charakterystyczne jamy. Chronologia: stadium Вt

3/ okres wczesnego i późnego średniowiecza - 5 obiek
tów, v: tym: grób szkieletowy /pozycja wyprostowana, na wznak, 
bez wyposażenia/, półziemianka lub piwniczka /wym.ok. 240 x 
240 cm, .gł.80 cm, z dużą ilością materiału źródłowego/, pale
nisko dymarskie, 2 jamy. Chronologia: fazy D-E /osada/?, grób 
późniejszy?
Pozostałe obiekty nie zawierały materiału datującego.

Materiały przechowywane są w Instytucie Prahistorii 
UAM w Poznaniu.
OTOK, gm.Olszewo-Borki Uniwersytet Warszawski
woj.ostrołęckie Instytut Archeologii
Stanowisko 1

Badania prowadził mgr mgr Jacek 
Kowalski, Grażyna Rejchert przy 
współpracy mgr.Juliusza Korsaka 
z Muzeum Okręgowego. Finansował 
WKZ w Ostrołęce. Pierwszy sezon 
badań. Osada kultury grzebykowo- 
dołkowej.

Przeprowadzono ratownicze badania stanowiska poło
żonego na wydmie w dolinie Narwi a niszczonego eksploatacją 
piasku na skalę przemysłową.
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pZałożono 2 wykopy o łącznej powierzchni 27 m . 

Pochodzi z nich materiał ceramiczny /kilkaset fragmentów, 
w tym ok. 20 charakterystycznych/, krzemiennych /kilkaset 
sztuk, w tym ok. 50 rdzeni, narzędzi/, liczne drobne prze
palone kości. Część materiału wystąpiła w kilku niewielkich 
jamach.

Poza tym podczas dwukrotnych badań powierzchnio
wych zebrano materiał ze zniszczonej części stanowiska.

Materiał po opracowaniu znajdzie się w MuzeumOkręgowym.
Badania nie będą kontynuowane.

PIETRZYKÓW , gm·. Pyz dry Muzeum Okręgowe
woj.konińskie w Koninie
Stanowisko 10

Badania prowadził mgr Krzysztof 
Corezyca. Finansowało Muzeum w Ko
ninie. Pierwszy sezon badań. Obo
zowisko fazy II /wczesnowióreckiej/ 
kultury pucharów lejkowatych. Ślad 
osadnictwa kultury trzcinieckiej.

Stanowisko położone jest w dolinie Warty na północ
nym łagodnym stoku pasa wydm rozciągających się w zakolu rze
ki. Bezpośrednio na północ od stanowiska znajduje się silnie 
zniwelowane starorzecze. Obozowisko obejmuje obszar około 
4 arów. Zbadano 100 m2. Uzyskano 90 fragmentów ceramiki, 30 
wyrobów krzemiennych oraz płytkę szlifierską i rozcieraćz. Pozostałości obiektów nie zarejestrowano. W warstwie I znale
ziono nieliczne fragmenty ceramiki kultury trzcinieckiej.

Materiał i dokumentacja znajdują się w KOK.
Badania zakończono.

POŁGAJ, gm.Aleksandrów Kujawski Uniwersytet im. Adama 
woj.włocławskie Mickiewicza w Poznaniu
Stanowisko 6 A Instytut Prahistorii

Zespół Badań Kujaw
Prace*prowadził zespół pod kierun
kiem doc.dr hab.Aleksandry Cofty- 
Broniewskiej. Finansował WKZ we 
Włocławku. Drugi sezon badań.
Obiekty kultury pucharów lejkowatych 
kultury ceramiki sznurowej i kultury 
łużyckiej.

Badania podjęto w ramach akcji interwencji konserwa
torskich na obszarze doliny Tążyny. Stanowisko należy do grupy 
najbardziej efektywnych poznawczo obiektów z okresu przełomu 
epoki neolitu i brązu w tej części Kujaw.


