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FALB0R2, gm,Brześć Kujawski
woj.włocławskie
Stanowisko 1

Huzeua Ziemi Kujawskiej
1 Dobrzyńskiej we Włocławku

Badania prowadził« mgr Janina Dąbrowska oraz
mgr Urszula Huszcze i dr Jan Grześkowiak. Fi
nansował WKZ we Włocławku. Czwarty sezon bedań. Stanowisko wielokulturowe: osada kultury
ceramiki wstęgowej rytej, osada kultury leodzlelskiej, osada kultury łużyckiej z okresu
halsztackiego oraz osada i cmentarzysko wczes
nośredniowieczne.
Stanowisko położone jest na lewobrzeżnej tarasie rzeki Beoborzy, około 1 ku na północ od drogi z Brześcia Kujawskiego do
Kuczyny, na terenie czynnej żwirowni. Podobnie jak w latach
ubiegłych badania miały charakter ratowniczy. Objęto nim zachod
nią cząić stanowiska, zakładając wykopy nad skarpą wyrobiska
żwirowni. Przebadano obszar 5 arów w 12 zasadniczych wykopach.
Pod hususem wystąpiła warstwa kulturowa o miąższości około 33 ca;
Warstwa ta związana jest z osadnictwem kultury łużyckiej. Pod
nią odkryto
Jam osadniczych; w ty» 33 kultury łuiyakiej,
3 kultury ceramiki wstęgowej rytej 1 2 kultury lendzielsklej.
Wykop sondażowy założony w północnej części stanowiska pozwolił
ustalló zasięg osadnictwa w tym kierunku.
Na podstawie badań js lat poprzednich 1 tegorocznych stwier
dzić można, że osadnictwo kultury łużyckiej skupia się głównie
na zachodnim stoku wzgórza, gdzie podłożem jest piasek i żwir,
osadnictwo neolityczne obejmuje kulminację wzgórza i ogranicza
się do gliniastego podłoża, wczesnośredniowieczne osadnictwo
częściowo obejmuje kulminację 1 wschodpl stok wzgórza·
Badania będą kontynuowane.

QJIEWÛWO, gm.Śmigiel
woj.leszczyńskie
Stanowisko 6

Konserwator Zabytków Areheologicznych w Lesznie

Badania prowadził mgr Marian Gryga.Finansował
WZIR w Lesznie. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z okresu hal
sztackiego i wczesnego okresu lateńskiego*
Badania były kontynuacją prao prowadzonych w latach 19751976 przez dr B.Klhl-Szymańską;
Wyeksplorowano 180 obiektów na przestrzeni około 6 tys.m^.
Na cmentarzysku odkryto też Jamy o nieustalonej funkcji /np.
obiekt 86; w Jednym przypadku możemy tego typu obiekt nr 77

