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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
woj. włocławskie w-łodzi
Stanowisko i

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

OPATOWICE, gm. Radziejów 
woj. włocławskie 
Stanowisko 42
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zwierzęce » a takie siekiera kamienna o asymetrycznym*. uszkodzonym ostrzu» dwa szydła 1 paciorek 
z kości,

odkryto kilka jam kultury łużyckiej i m  okresu epoki brązu i kultury przeworskiej z ρόί- 
nego okresu lateńskiego* W materiałach, z powierzchni i warstwy kulturowej w sondażach stwierdzono 
śeldy osadnictwa kultury amfor kulistych, fazy starszej wg T. wlśLarisfciego, kultury pucharów lejkowa
tych, wczesnej epoko brązu» kultury pomorskiej z wczesnego okresu lateńskiego, kultury przeworskiej 
z późnego okresu rzymskiego /m.in, fragmenty naczyń toczonych na kole, tiv. ceramikę siwa/ craz I 1 
Tli okresu wczesnośredniowiecznego wg i. Jażdżewskiego*

podkreślić należy dużą wagę odkryć związanych, z kulturą lendstelsfcą. Stanowisko w osłonkach, 
dotąd zupełnie nieznane, jest najbliższym punktem osadniczym, na którym ujawniono domy trapezowate, 
w stosunku do znanej, dużej osady centralnej na stanowiskach. 3 i 4 w Brześciu Kujawskim.

Materiały t badań przechowywane są w zbiorach HAiB w łodzi.

Badania będą kontynuowane*

PALCÎ, gm* Osielsko Biuro Badań i Dokumentacji zabytków
woj, bydgoskie w Bydgoszczy
Stanowisko 2

Badania prowadził mgr Jacek lfofny, Finansowało BRlDi 
w Bydgoszczy* Pierwszy sezon badari* Neolityczna pracow
nia krzemlenlarska.

Stanowisko położone jest na północnym cyplu piaszczystego wyniesienia na ï terasie nad zale
wowej Wisły, i km na północ od PGR pałcz i 1 km na wschód od drogi Bydgoszcz-Włókl. Teren stanowiska 
objęty Jest uprawami roi&yml, zaś od północnego-zachodu rozciąga się podmokła łąka na podłożu tor
fowym.

Keto żono 3 wykopy sondażowe o łącznej powierzchni S__m̂ # w tym dwa na piaszczystej kulminacji 
wyniesienia a trsect w torfie, u podstawy cypla* ze względu na silne nasycenie torfu wodą zaniecha
no dalszej jego eksploracji.

Ke wszystkich wykopów uzyskano 900 artefaktów krzemiennych oraz 4/nlezdohlone fragmenty cera
miki kultury pucharów lejkowatych.* Wśród zabytków krzemiennych wystąpiły i 142 wióry» 193 odłupki»
I obłupał» 20 charaktery stycznych, odpadów /zastępca, Świeżaki/, 490 łusek oraz 40 narzędzi /drapacze, 
rylce, liściak, trzplanlowaty, fragment trójkąta, wióry i od łupki łuskane/* Wszystkie wykonane są z 
krzemienia bałtyckiego odmiany A*

Natrafiono również na ślady ogniska, z przepalonymi krzemieniami t nielicznymi węgielkami 
drzewnymi*

Wstępne ustalenia wieku stanowiska wskazują na środkowy neolit* Materiały i dokumentacja 
znajdują się w BBlDl w Bydgoazcsy.

Badania będą kontynuowane-

parchatka, gm. Kazimiers Dolny 
woj. lubelskie 
stanowisko 12

Badanta prowadziła mgr Jolanta Nogaj przy konsultacji 
'dr Kblgniewa śniesz ko z Katedry Paleogeograf ii 1 Lito lo
gii Czwartorzęd? Uniwersytetu Śląskiego. Finansował ws£ 
w Lublinie* Pierwszy sezon badań* osada kultury pucharów 
lejkowatych*

uniwersytet Marli Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Katedra Archeologii

Stanowisko położone jest w północno-zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego, w partii 
szczytowej lessowego garbu, o przebiegu N-S.Garb ten opada stromą krawędzią, o wysokości około


