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2w roku bieżącym objął obszar 200 m . Odkryto i wyeksplorowano 
3 Jamy /nr 18 - 20/, w tym 2 paleniska - wszystkie obiekty kultury pucharów lejkowatych. V dalszym ciągu nie ujawniono ani pozostałości budowli mieszkalnych, ani siadów warstwy kulturowej.

Bogatą zawartością zabytków ceramicznych odznaczały alf obiekty nr 18 - 20 /paleniska/· Obok charakterystycznych dla osady, uzyskanych w całości i w większych fragmentach, ezerokootwo- rowyoh naczyń z podkowiastymi listwami, amfor z szerokimi taśmo
wa tymi uchami, wystąpiły także fragmenty kubków, oienkościennych 
czerpaków oraz ułamki dzbanka zdobionego odciskami sznura*

Materiał kamienny - bardzo bogaty - zawierał fragment młota, 
dużą liczbę rozcieraczy do żaren oraz płyty szlifierskie. Występujący nadal obficie krzemienny materiał zabytkowy składał się 
z rozmaitego rodzaju odpadków produkcyjnych» drobnych narzędzi, dużej liczby drapaczy na masywnych odłupkaeh oraz Jednej siekierki.

Teren stanowiska ma być objęty przed rokiem 1980 pracami inwestycyjnymi. Istnieje zatem konieczność przyśpieszenia badań - przy wsparciu finansowym Inwestora WS3 "Społem" w Gorzowie Wlkp.
Materiały zabytkowe z badań stanowią własność Muzeum Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
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GÖRA STRĘKOWA, gra.Zawady woj. łomżyńskie Stanowisko 1

GRZYBOWA GÖRA,gm.Mirzec woj.kieleckie Stanowiska "RYCKO"

GUŹLIN, gm.Brześć Kujawski 
woj,włocławskie Stanowisko 1

patrzepoka brązu

patrzpaleolit 1 mezolit

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Lodzi

Badania prowadził mgr Ryszard Grygiel, przy 
współudziale Piotra Boguckiego.Finansowalii WKZ we Włocławku,Urząd Miasta 1 Gminy w Brześciu Kujawskim oraz Muzeum Archeologicz
ne w Łodzi. Pierwszy sezon badań* Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej i grupy brzesko- kujawskiej kultury lendzielsklej.

Przy budowie drogi z Plkutkowa do Brześoia Kujawskiego /tzw.trakt snulski/ w lataoh trzydziestych w czasie ekspedycji
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wykopaliskowa,} K.Jaidiawakiago w Brcaiciu Kujawskie zaobserwowano w profilu priydroinego rowu cieflcU.»j*x· wypełniaka ja·. 
W#*rtąru3qo do tych obserwacji ¥ roku bleią^ya zełożoeo w ty» 
alejacu klika eonô&tj. Varto w tyn aiejaou ptxferaélié, ±9 sta
nowisko połoton· Jaat w odl«gtoéci ok. 1,5 ka na południowy 
wachód od rtanovlaka 4 w Brzoioiu Kujawakin, «0 aa duie m a cami· przy romrtr/imilu kwaatii osadaAosyćh w obrobi· dawn» 
§0 Jaziora, dsll bagna zwanego Ueftawo.

V profilu aoodatu usytuowanego wadlud rowu uchwycono wy- pataiafco głębokiej glinianki grupy brzaako-ku^owakloj Iraitury 
landzialeki·J V trakcla eksploracji okazało >1^. ża obiekt 
plarwohaie przeciął w ty· aiajaou jaat г natarlała* kultury c*ra*iki wargowej rytej, 00 poiwiidozrły Llaane analaziona ta* fraynty naezyA. V dalazyoh eoodtzMk, niaoo oddalanych 
od p w l o j  rowu оЛогуЪ© Jaaaoaa Jedną 1аИ aawŁerataaą wy- fnjNatf MOi^tS kult«y о ю м ш  wab^gowaj rytaj.

Matwuty pni(b«qwai Щ  w M U  w lidn.

U Uaiwaraytat iaJUtickiawiozawoJ.bydMakla w Poznaniu Katedra Arobeolo-
fttaMMdaha 55 gil Ifcepedyeje Kujawska

Badania pmwadglł aeaptfl pad/klareaełetwen doc.dr.habJUOoftą Iw ąlw wld«). ftaw a wala Kujawska Spółdzielnia KlMikuuom. Drugi s«£oc badan· Oborowiato© kultury pucharów lej
kowatych, fasa V /póiuoluboriaka/, oaentarzy- ako kultury praeworsklej, faza B^-C.

βtanowiako polotom jeat na kułaimeedł 1 oaf^oŁowo e tokach aaahofeia 1 pnlirtalnyci Tsohnilnln dnwałklagn wyniaaienia uaytMawHMgo pray lacbodala skraju rozlagtag» garbu inowrocław- akiafa. Badania aialy oharaktar ratowniczy.
Hkaploraoją wykopaliskowa objęte powierzchni' 3Θ00 a2 ra- 

jaatntfac 94 obi «к ty, % który«« 17 reprezentowało pozostałości 
obozowiska kultury pucharów lejkowatych /2  budynki pólziaadan- kowa oraz zaapół 15 goapodarczyoh 1 glinianek/, a 77 oaan- 
tarcyako kultury przeworskiej,
V ranach nekropoli, zbadanej w oaloAoi, wrdiialooo 8 pochówków askieletowyoh, 10 szkieletowych o Łątkowych, 11 ciałopal· 
nyoh peplelaioewych oraz ?0 bozpopielnioowyclu Zespół obiek
tów uzupełniają paleniska /6/, jaay baz natariału koatnago/9/, ptytfco zagłębiona w zlealę budowla o nieuateloaya rrzeznaoze- niu oraz 2 alawielkla głębokie jaay /studzienki?. O* tatnie z wynianionych obi aktów oraz pochówki szkieletowe cząstkowa /brak niektórych ozęioi kotfćoa, poówiartkowani· rachowanych 
Jago eleeentów/ wnoazą nowa istotna, tnwtaa na razi· do Inter-


