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nansowała Katedr« Archeologii UAM w Poznaniu« 
Pierwszy sezon badań. Osada kultury pucharów lejkowetych - faza 1 «

OZbadano powierzchnię ok· 50 в obajmująô  teren usytuowania budowli ezałaaowej, której istnienie uartalooo setMa szraególowej 
inwentaryzaojl powierzchniowej. Budowla po«lada kształt proetoką- 
ti, charakterystyczny u najstarszych tego typu. V obiekcie odkryto duże ilo4ci polepy oraz ceramiki. Brak było wyrobów krzemiennych,

N1* przewiduje się prowadzenia dalszych badań.
Materiały przechowywane aą w Katedrze Archeologii UAM 

w Poznaniu.

L£Q PIEKARSKI , gm, Dobra patrzwoj.koniriekie окт··* wpływów rzyoekloh
Stanowisko 1

ŁOJSMO, ga, Inowrocław Uniwersytet imjbdaaa Hiokle-woj»bydgoekie wiozę w Poznaniu Katedra Ar-Stanowiła 1 1 1A cheologii Bkepedyoja Kujaw
ska

Badania prowadził zespół pod klerewnlcforen doo.dr.hab.A. Cofte-BronlewekieJ, Flnanoował 
Urząd Miasta w Inowrocławiu. Pierwszy sezon badan. Osada. Chronologiat kultura oer&mlkJ. wstęgowej rytej, kultura loodblelska, kul
tura łużycka, kultur· przeworska.

' Celee zorientowania się w charakterze śladów osadnictwa 
odkrytych w czasie bedart powierzchniowym założono w rófcnyoh 2 punktach stanowiska Θ sondaży o łącznej powierzoh&i ок. 100 в * Stanowisko reprezentuje wiele kultur 1 dość wyraźnie zamaoza- 
Jącą się stratygrafią poziomą, na której podstawie ao±na uohwy- 
ció koncentracje zasiedleni· w fazach chronologicznych, szcze
gólnie za£ kultury łużyckiej i kultury przeworskiej* Stwierdzona tutaj osada kultury przeworekiej Jest Jednym z dalszyoh punktów zespołu osadniozego wchodzącego w obręb wielkiej agłocse- racjl kruszeJlakieJ. Do tego zespołu należy, man« juz z litera
tury przedmiotu 1 badań w 1968 r*, cmentarzysko w Szyofeorzu stanowisko 1 oraz rozkopywana w 1975*1 1976 r. oaada Łojewo 
stanowisko kp w której odkryto pracownię obróbki bursztynu;

V 1977 zarejestrowano ?6 obiektów nieruchomyoh i obfity zespół znalezisk ruchonych - zwłaszoza ułamki naczyń, koÄci
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zwierzęcych 1 polepy. Z pozostałych wymienić należy formę odlewniczą /jamową/ służącą do odlewu guzów brązowych kultury łużyckiej oraz 2 neolityczne wisiorki glinianai
Wśród obiektów nieruchomych wyeksplorowanoi 1 półzie

miankę kultury ceramiki wstęgowej rytej, 1 chatą typu brzeskiego kultury lendzielskleJ wraz z trzema towarzyszącymi ja
mami, 1 półziemiankę kultury łużyckiej 1 półziemiankę kultury przeworskiej oraz jamy kultury łużyokiejo bliżej nieokreślonej funkcji*

Przewiduje się kontynuację badań.
Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii UAM w Poznaniu.

ŁUPAWA, gm.Potęgowo Uniwersytet im.A.Mickiewiczawoj.słupskie w Poznaniu Katedra ArcheologiiStanowisko 16

Badania prowadziła dr Dobrochna Jankowska i Andrzej weber. Finansował UAM w Poznaniu 1 WKZ w Słupsku. Piąty sezon ba darf. Cmentarzysko megalityczne kultury pucharów lejkowatych, cmentarzysko kultury łużyckiej.

Kontynuowano 1 zakończono eksplorację grobowców megalitycznych nr 2 1 3«
Grobowiec 2 to obiekt trapezowaty o wymiarach 41,2 * 6,8 

X 3,6 o, posiadający obstawę ze szczelnie dopasowanych głazów i kamieni polnych, umocnionych od zewnątrz, ok. 2 m szerokości, ławą kamienną. Obiekt posiadał nasyp ziemny w części czołowej 1 kamienno-ziemny w części wierzchołkowej. Zawierał przypuaz- ozalnle 2 pochówki jamowe, bez zabezpieczenia;
Grobowiec 3 był również trapezowaty o wymiarach 35x11x5,2 ж 

1 dostosowany był kaztałtem 1 rozmiarami do niewielkiego wzniesienia terenowego, na którym był usytuowany* Jego konstrukcja2ła identyczna, jak w grobowcu 2. wewnątrz obiektu, na pozlo-, e warstwy kulturowej powstałej w wyniku prac konstrukcyjnych, 
stwierdzono ślady niewielkiej budowli słupowej 1 małego pale
niska·

Materiał ruchomy poohodzący z obiektów należy do grupy 
łupawskiej kultury puoharów lejkowatych.

Z terenu badań uzyskano też materiał ceramiczny kultury łużyckiej pochodzący z usytuowanych na grobowcach zniszczo
nych kurhanów z okresu halsztackiego.

Obiekty megalityczne zostały zrekonstruowane;
V badaniach stanowiska nastąpi przerwa.


