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wypadku stosowanie specjalnie ciosanych kamieni jako klinów mocują
cych obstawę grobowców oraz zewnętrzną krawędź Ławy.

Najbardziej istotnym odkryciem ostatniego Bezonu było odsłonię
cie w jednym z grobowców "średnich" szkieletu ludzkiego. Zmarły le 
żał w pozycji skurczonej na prawym boku, z głową skierowaną na pół
noc, W bezpośrednim sąsiedztwie szkieletu wystąpiły fragmenty zawiesz
ki bursztynowej oraz liczne ułamki kilku naczyń glinianych.

Badanie zaplecza grobowców przyniosło efekty w postaci odkry
cia kilku bruków kamiennyph i skupisk węgli - być może pozostałości 
ognisk obrzędowych. Również większość materiału ruchomego /pomija
jąc grobowiec 6 z pochówkiem szkieletowym/ uzyskano spoza obstawy 
obiektów,

Ekoplorowane 3 kurhany kultury łużyckiej to typowe obiekty o na
sypach ziemnych krytych płaszczem kamiennym, mające liczne analo
gie na Pomorzu, Pochówki, ciałopalne jamowe, zlokalizowane były 
w nich w części centralnej. Wyposażenie pochówku stanowiły ułamki 
1-2 naczyń oraz kółko z blaszki brązowej o trójkątnym przekroju.

Badania będą kontynuowane.

ŁYKOWE, gm. Wierzchlas patrz
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woj, bydgoskie 
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Uniwersytet im, Adama Mickiewicza 
Katedra Archeologii 
Zespół Badań Kujaw 
w Poznaniu

Badania prowadził zespół pod kierownictwem 
doc,dr hab,Aleksandry Cofty-Broniewskiej, 
Finansował Wydział Kultury w Inowrocławiu, 
Pierwszy Bezon badań. Obozowiska z okresu 
schyłkowego neolitu.

Badaniami objęto zespół obozowisk ludności schyłków on eoli tycz
nej zlokalizowanych na obszarze wydm zachodniego brzegu doliny nie
wielkiego jeziorka. Wykopy - o łącznej powierzchni około 10 arów - 
założono na obszarach wyraźnie wyodrębnionych skupień materiału, 
których zasięgi ustalono uprzednio metodą szczegółowej inwentaryza
cji powierzchniowej.

Zbadano 5 obozowisk określonych poprzez układy materiału 
krzemiennego, kamiennego i ceramicznego /występujących w silnie 
zróżnicowanych proporcjach/ zalegającego na powierzchni i  w obrę
bie gleby ornej.
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Wstępna analiza źródeł ceramicznych pozwala łączyć omawiane 
przejawy osadnictwa źe społeczeństwem wykazującym znaczny udział 
tradycji kultury amfor kulistych. Zwraca także uwagę ewidentny na 
gruncie analizy materiałów krzemiennych udział epime zoli tycznych 
tradycji technologicznych.

Materiały przechowywane są w Zespole Badań Kujaw Katedry 
Archeologii UAM.

Badania zakończono,

MODLNICA, gm. Wielka Wieś Muzeum Archeologiczne
woj.krakowskie w Krakowie
Stanowisko 1

Badania prowadziła mgr Anna Ruszar.
Finansowało Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie. Drugi sezon badań. Osada 
kultury lendzielskiej.

Kontynuowano badania weryfikacyjne, których celem było uchwy
cenie granicy starych wykopów J. Żurowskiego. Założono jeden wykop 
w centrum stanowiska, oraz rów kontrolny w jego- zachodniej części; 
o łącznej powierzchni 1,5 ara.

W wyniku przeprowadzonych badań zlokalizowano stare wykopy 
J, Żurowskiego, stwierdzając równocześnie niezgodność jego planów 
z terenem.

Uzyskany m ateriał krzemienny i ceramiczny pochodzi prawie 
w całości z kultury lendzielskiej, a jedynie 3 fragmenty ceramiki 
odnieść należy do kultury ceramiki promienistej.

Z przeprowadzonych w roku bieżącym i ubiegłym sondaży wy
nika, że J. Żurowski przebadał nie więcej niż połowę osady, położoną
w partii zachodniej stanowiska.

M ateriał został złożony w MA w Krakowie,

Badania powinny być kontynuowane,

MROWINO, gm, Rokietnica Muzeum Archeologiczne
woj. poznańskie w Poznaniu
Stanowisko 3

Badania prowadziła mgr Wanda Tetzlaff. 
Finansował WKZ w Poznaniu, ósm y sezon 
badań. Osada kultury pucharów lejkowatych.

Stawiając sobie za cel rozpoznanie zasięgu osady na zachod
nim stoku wyniesienia opadającego w kierunku doliny wyschniętego


