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wykopaliskowa,} K.Jaidiawakiago w Brcaiciu Kujawskie zaobserwowano w profilu priydroinego rowu cieflcU.»j*x· wypełniaka ja·. 
W#*rtąru3qo do tych obserwacji ¥ roku bleią^ya zełożoeo w ty» 
alejacu klika eonô&tj. Varto w tyn aiejaou ptxferaélié, ±9 sta
nowisko połoton· Jaat w odl«gtoéci ok. 1,5 ka na południowy 
wachód od rtanovlaka 4 w Brzoioiu Kujawakin, «0 aa duie m a cami· przy romrtr/imilu kwaatii osadaAosyćh w obrobi· dawn» 
§0 Jaziora, dsll bagna zwanego Ueftawo.

V profilu aoodatu usytuowanego wadlud rowu uchwycono wy- pataiafco głębokiej glinianki grupy brzaako-ku^owakloj Iraitury 
landzialeki·J V trakcla eksploracji okazało >1^. ża obiekt 
plarwohaie przeciął w ty· aiajaou jaat г natarlała* kultury c*ra*iki wargowej rytej, 00 poiwiidozrły Llaane analaziona ta* fraynty naezyA. V dalazyoh eoodtzMk, niaoo oddalanych 
od p w l o j  rowu оЛогуЪ© Jaaaoaa Jedną 1аИ aawŁerataaą wy- fnjNatf MOi^tS kult«y о ю м ш  wab^gowaj rytaj.

Matwuty pni(b«qwai Щ  w M U  w lidn.

U Uaiwaraytat iaJUtickiawiozawoJ.bydMakla w Poznaniu Katedra Arobeolo-
fttaMMdaha 55 gil Ifcepedyeje Kujawska

Badania pmwadglł aeaptfl pad/klareaełetwen doc.dr.habJUOoftą Iw ąlw wld«). ftaw a wala Kujawska Spółdzielnia KlMikuuom. Drugi s«£oc badan· Oborowiato© kultury pucharów lej
kowatych, fasa V /póiuoluboriaka/, oaentarzy- ako kultury praeworsklej, faza B^-C.

βtanowiako polotom jeat na kułaimeedł 1 oaf^oŁowo e tokach aaahofeia 1 pnlirtalnyci Tsohnilnln dnwałklagn wyniaaienia uaytMawHMgo pray lacbodala skraju rozlagtag» garbu inowrocław- akiafa. Badania aialy oharaktar ratowniczy.
Hkaploraoją wykopaliskowa objęte powierzchni' 3Θ00 a2 ra- 

jaatntfac 94 obi «к ty, % który«« 17 reprezentowało pozostałości 
obozowiska kultury pucharów lejkowatych /2  budynki pólziaadan- kowa oraz zaapół 15 goapodarczyoh 1 glinianek/, a 77 oaan- 
tarcyako kultury przeworskiej,
V ranach nekropoli, zbadanej w oaloAoi, wrdiialooo 8 pochówków askieletowyoh, 10 szkieletowych o Łątkowych, 11 ciałopal· 
nyoh peplelaioewych oraz ?0 bozpopielnioowyclu Zespół obiek
tów uzupełniają paleniska /6/, jaay baz natariału koatnago/9/, ptytfco zagłębiona w zlealę budowla o nieuateloaya rrzeznaoze- niu oraz 2 alawielkla głębokie jaay /studzienki?. O* tatnie z wynianionych obi aktów oraz pochówki szkieletowe cząstkowa /brak niektórych ozęioi kotfćoa, poówiartkowani· rachowanych 
Jago eleeentów/ wnoazą nowa istotna, tnwtaa na razi· do Inter-



pretacji, dane do znajomości oeoh obrządku яepulkralnego lud
ności kultury przeworskiej grupy kruszańsklej. Zbiór Źródeł ruohomych, poza nielioznyml wyjątkami, Jeet standardowy 1 nie odbiega od typowych nekropoli z tego okresu.

Badania zakończono*
Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii UAM w Poznaniu.
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IWANOWICE, patrz
woj.krakowskie epoka brązuStanowisko 10

KARCZYN, gm.Inowrocław Uniwersytet im.A.Mickiewioza
woj.bydgoskie w Poznaniu Katedra Archeologii
Stanowisko 18 Ekspedycja Kujawska

Badania prowadził zespół pod kierownictw·· 
doo.dr.hab.A.Cofta-Broniewskiej.Finansowała Katedra Archeologii ПАИ* Pierwszy sezon badań. Obozowisko kultury pucharów lejkowatych, faza II-III, cmentarzysko kultury przeworskiej , faza B~C.

Stanowisko usytuowane jest na jednym z cypli północnego zboога doliny Bachorzy. Badaniami objęto wschodnią część stanowiska, pozostałą porasta kilkunastoletni młodnik sosnowy.
Odsłonięto 970 w? rejestrując 9 grobów kultury przeworskiej, 

7 obiektów bez materiału źródłowego 1 kilkadziesiąt dołków po- słupowych, zinterpretowanych wespół z nikle zachowaną warstwą kulturową, jako szałas ludności kultury pucharów lejkowatyoh. Pochówki kultury przeworskiej - wyłącznie szkieletowe - układają sit półkoliście na obwodzie kulminacji cyplat centrum zostało 
silnie zdewastowane w trakcie nowożytnej działalności antropogenicznej.Zwraoa uwagę nierównomierne wyposażenie pochówkówi tylko 1 * grobów zawierał metale, 2 następne pojedyncze naczynia, pozostałe były pozbawione jakichkolwiek elementów wyposażenia.

Badania nie będą kontynuowane.
' Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii UAM 

w Poznaniu·

KIETRZ, woj.opolskie 
Stanowisko 6

patrzepoka brązu


