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- 37 KRUSZĄ ZAMKOWA, pow.Inowrocław
Stanowisko 3

Ekspedycja Kujawska Katedry
Archeologii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Pozna
niu

Badania prowadzili: dr Aleksandra Cofta-Broniew
ska i mgr Aleksander Kośko. Finansował 1HKM
PAN. Drugi sezon badań. Stanowisko wielokultu
rowe - osady od kultury ceramiki wstęgowej po
koniec V w .n .e.
1/ Stanowisko neolityczne:
- obozowisko kultury wstęgowej rytej,
- osada kultury lendzielskiej - rozległa o stosunkowo gęstej zabudowie. Z
tym horyzontem kulturowym wiążę się 4 trapezowate budowle, 3 groby, .
kilka jam i spora ilość znalezisk ruchomych /naczynia gliniane, ozdoby
z kości, ciężarki tkackie, narzędzia kamienne/,
- dwufazowa osada kultury amfor kulistych. Odsłonięto zespół obiektów nie
ruchomych - w tym 2 domostwa i kilka jam,
- ślady osady kultury pucharów lejkowatych,
- obozowisko kultury ceramiki sznurowej.
2/ Relikty osadnictwa ludów z pierwszych okresów epoki brązu.
3/ Materiały świadczące o zasiedleniu tego terenu przez ludność kultury łużyc
kiej w różnych jej fazach rozwojowych.
4/ Bardzo duża /ponad 12 ha/ osada kultury przeworskiej od 1 stulecia p .n .e.
do końca V w .n .e. Z tego czasu odkryto kilkadziesiąt obiektów nierucho
mych /świątynia, budowle słupowe naziemne, półziemianki, jvny gospodar
cze, paleniska, dymarki/, stwierdzono miejscową obróbkę żełaza /kuźnia/,
obróbkę rogu i kości, prawdopodobnie bursztynu, oraz wyeksptorowano dal
sze 2 intencjonalne pochówki zwierzęce. Ze znalezisk ruchomych wymienić
należy szeroki zestaw produkowanych na miejscu naczyń tzw. siwych, dość
liczne wyroby ze szkła, gliniane tarczki kultowe, szeroki asortyment fibul,
szpil itp.

KRUSZĄ ZAMKOWA, pow.Inowrocław
Stanowisko 13

Ekspedycja Kujawska Katedry
Archeologii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu

Badania prowadzili: dr Aleksandra Cofta-Broniew-

-3 8 ska i mgr Aleksander Kośko. Finansowała Kateddra Archeologii UAM. Drugi aezon badań. Wielo
fazowe cmentarzysko kultury pucharów lejkowa
tych, kultur amfor kulistych, kultury przewors
kiej oraz z fazy D/E wczesnego średniowiecza.
Z najstarszej fazy użytkowania nekropoli odkryto: grobowiec megality
czny "kujawski" długości 10-15 m; pochówki kultury amfor kulistych /faza
111/ - celowy układ kilku obiektów - grobowca korytarzowego, grobu zwierzę
cego i systemu paleniska.
Cmentarzysko kultury przeworskiej założone na kulminacji wzgórza
zostało bardzo silnie zniszczone nowożytną zabudową.
Najliczniejsze pochówki związane były z najmłodszą fazą cmentarzyska z okresem wczesnego średniowiecza. Z tego czasu pochodzi 13 grobów szkie
letowych wyposażonych wkabłączki skroniowe /1 1 /, kolie paciorków szkla
nych /ok. 200 s z t ./ , pierścionki brązowe ze szklanymi oczkami / 2 /, nożyki,
monety ipt.
ŁĘCON1CE, pow.Rawa Mazowiecka
Stanowisko 1

patrz
okres wpływów rzymskich

ŁUBOW1E, pow. Racibórz
Stanowisko 1

patrz
okres halsztacki

ŁUPAWA, pow.Słupsk
Stanowisko 18

Katedra Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Konserwator Za?
bytków Archeologicznych w
Koszalinie
Badania prowadzili: mgr Dobrochna Jankowska i
Marek Cwetsch. Finansował WKZ w Koszalinie.
Drugi sezon badań. Cmentarzysko magelityczne
kultury pucharów lejkowatych, cmentarzysko kur
hanowe kultury łużyckiej.

Celem badań była dalsza eksploracja obiektu oznaczonego jako grobo
wiec 1. W toku prac odsłonięto całkowicie zarys grobowca, który posiada cał
kowicie zachowaną zachodnią i północną ścianę obstawy oraz czołową część
ściany wschodniej. Od wschodu, w środkowej części obiektu brak kamieni ob-

