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Badania prowadził zespół pod kierownictwem doc. dr«hab> 
Aleksandra KoŚfci. Pinал«ovato Włocławskie Towarzystwo 
Naukowe. Pierwszy sezon badań. Osady ludności kultury 
pucharów lejkowytych i amfor kulistych.

Stanowisko znajduje się na terenie "Wzgórza Prokoptaka*, w jego północno-wschodniej partii, 
na niewielkim garbie w obrębie długiego r północnego stoku.

Akcję wykopaliskową poprzedziły szczegółowe badania powierzchniowe, które wskazały na istnie
nie na stanowisku dwóch niewielkich osad obu wyżej wymienionych kultur,

2W trakcie badań wykopaliskowych założono 3 wykopy o łącznej powierzchni ISO m * Znaleziono 
ok. 35üß fragmentów ceramiki, 4P0 wytworów krzemiennych, 600 kamiennych, 160 kości oraz znaczne iloś
ci fragmentów polepy, a takie - co wymaga podkreślenia - 2 grudki dziegciu. Ponadto zarejestrowano 
64 obiekty nieruchome, ft. In. chatę, a w niej krąg kamienny, jak również rozległe wybferzyska plasku -

Badania ujawniły na razie jedynie fragmenty wyjątkowo dobrze, jak alę zdaje, zachowanych t 
bardzo bogatych materiałowo osad KPL z fazy ΓΙΓΒ-C oraz КАК z faz П Ь -IIta /datowanie wstępne/. Dal
sze prace winny doprowadzić do całościowego Ich rozpoznania.

Badania powinny być kontynuowane,

OFATOWICE, gm. Radziejów Uniwersytet in, Adama Mickiewicza
woj. włocławskie Instytut Prahistorii
Stanowieko 34 Zakład Prahistorii Polaki

.w Poznaniu

Badania prowadził zespół pod kierownictwem doc. dr* hat- 
Aleksandra Kośki. Finansowało Włocławskie Towarzystwo 
Naukowe, Pierwszy sezon badań. Osady ludności kultury 
pucharów lejkowatych i amfor kulistych, ślad osadnictwa 
średn i owieczneg©.

Stanowisko usytuowana jest м  wschodniej części "wzgórza Proknpiaka", na skraju intensywnie 
eksploatowanej obecnie piaśnlcy. Pobór piasku doprowadził do zniszczenia znacznej części stanowiska.

Założono dwa wykopy o łącznej powierzchni ok. 50 и*. Objęły one swym zasięgiem obazar najbar
dziej miąższej warstwy eollcznych plasków pokrywowych, uformowanych w rozległą muldę. Jaj obecność 
umożliwiła rejestrację wielce infomatywnej stratygrafii;
- humus współczesny,
- eollczne plaski pokrywowe utworzone w czasach nowożytnych,
- prócznica pierwotna I, zawierająca materiały KPL,
- eoliczne piaski pokrywo* %  utworzone w neolicie«
- prćcznlca pierwotna II, zawierająca materlały KPL.
Sekwencja trzech najniższych warstw była utrwalona wyłącznie w północnej części eksplodowanej powierz
chni,

V największym stopniu rozpoznano osiedle KPI, datowane na fazy Ittfi-IIlC. Odkryto m.in, pozos
tałości przyziemia dwóch rozległych budowli mieszkalnych, a v ich obrębie oraz w najbliższym otocze
niu przejawy wytwórczości: kamieniarskiejt dzlegciarsklej, jak również prawdopodobnie metalurgicznej 
/fromgent hipotetycznego tygiel ка/.
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o Istnieniu osady kultury amfor kulistych Świadczą liczne fragmenty ceramiki, powiązane z 
próchnicą pierwotną/l/|luŁ tef usytuowane wtórnie w stropie próchnicy pierwotnej/П/. Oeożliwlają one 
datowanie osady tamo wo na fasy Ilb * lila. Brak natomiast śródał niereetwyetL.

Badania winny być kontynuowane,

Uniwersytet l*, **»"* Mickiewicza 
instytut Prahistorii 
zakład Prahistorii Polski 
w Poznaniu

Badania prowadził zespół pod kierownictwem doc» dr, hab. 
Aleksandra KoŚkl. Ptnansowaio Włocławskie Towarzystwo 
Naukowe. Trzeci sezon badań* Osada ładnodcl kultury pu
charów lejkowatych /KPL/, Ślady osadnictwa ludności kul
tury amfor kulistych /ЖАК/ 1 ceramiki sznurowej,

Kontynuowano prace nad rozpoznaniem osady kultury pucharów lejkowatych z fazy ГУН /poprzed
nie sezony: 1935, 1986/*

Sałożono 12 nowych wykopów /*111 - XXIV/ o łącznej powierzchni 270 m2. Odsłonięto 62 obiekty 
wziemne, w tym fragment częściowo zbadanego w roku ubiegłym obiektu mieszkalnego kpl /ob. 2 1/, po
nadto 77 dołków po»lupowych, 16 *jem* oraz kilka obiektów o charakterze "wybimrrysk* piasku /7/. 
Spośród zarejestrowanych obiektów część /3 “jamy" i 4 dołki/ wystąpiła w obrąbie wspomnianego obiek
tu 21, a znaczną cząśó pozostałych odnotowano na południowym jego przedpolu, gdzie odkryto takie 
wzmiankowane wybiec*yska- Nadto w tej samej strefie zaobserwowano układ stratygraficzny» na obiekty 
związane prawdopodobnie z działalnością ludności KFL s fazy IXTC nawarstwiały się pozostałości osad
nictwa z fary IVB KPL. W części wschodniej stanowiska /V oddaleniu od ob- 21/ badania dotyczyły hipo
tetycznego obiektu gospodarczego - ogrodzenia/Н odczytywanego w formie regularnego układu dołków.

Pozyskano liczne śródła ruchome, zwłaszcza ceramikę oraz - co szczególnie cenne - spore Ilości 
węgli drzewnych z obiektów wzlemnych. Stwarza to nadzieją na uzyskanie pierwszego w przypadku eksplo
rowanej osady datowania radiowęglowego*

Badania winny być kontynuowaną*

OSLONXI Muzeum Archeologiczna i Etnograficzne
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Badanie prowadził dr Ryszard drygiel przy udziale Piotra 
Papiernika. Pinaneowelli WK2 we Włocławku, Urząd Miasta 
i Omlny w Brześciu Kujawskim oraz Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w  Łodzi* Pierwszy sezon badań. Stanowis
ko wielokulturowe i wlelookresows od neolitu po wczesno- 
średniowiecz«»

Stanowisko odkryte zostało w listopadzie 1985 r, podczas badań powierzchniowych w ramach 
Azp i ponownie szczegółowo zweryfikowane w kwietniu 1987 r. Położona jest ok. 19 hi na zachód od 
stanowisk w rejonie dawnego jeziora Smętowa w Brześciu Kujawskim, v tym właśnie kontekście intere
sujące było stwierdzenie w materiałach dużej ilości fragmentów naczyń grupy brzesko-kuje we klej kul
tury lendzielekiej. Na skutek zgłoszenia przez właściciela pola odkrycia skupiska kamieni, przepro
wadzono niewielkie badania ratownicza w sierpniu 1987 r., w trakcie których kamienie okazały się pa- 
lenisklej kultury łużyckiej, Założono przy tej okazji trzy sondaże o łącznej powierzchni 77,S n2.
W największym, o wymiarach 15 x 2,5 a, na gł* ok, 4Û cm od powierzchni współczesnego gruntu, odkryto 
odcinki rowów fundamentowych dwóch domów Łrapezowatych /węższa ściana szczytowa trapezu ora* fragment 
ściany bocznej/ oraz część zespołu j«n, tzw. glinianek, należących do grupy brzesko-kujawskiej kultu
ry lendzlelsklej* 3« »tropów tych obiektów pochodzą liczne materiały ceramiczne, krzemienne i kości
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