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MIECHOWICE, gm, Inowrocław patrz
woj. bydgoskie okree brązu
Stanowisko 7

MROWINO, gm. Rokietnica Muzeum Archeologiczne
woj. poznańskie w Poznaniu
Stano wieko 3

Badania prowadziła m gr Wanda Tetzlaff, F inanso
wał WKZ w Poznaniu. Szósty sezon badań. Osada 
kultury pucharów lejkowatych o raz  grób kultury 
am for kulistych.

2 Na teren ie  osady założono dwa wykopy o łącznej powierzchni 
224 m , Badania skoncentrowano w południowo-zachodniej części osady 
dążąc do uchwycenia jej zasięgu w kierunku doliny wyschniętego już obecnie 
cieku wodnego, nad którym była usytuowana. Celu tego jednak nie osiągnięć 
to; na całej przebadanej p rzestrzen i stwierdzono występowanie Jam. Odkry- 
to ich 24 /n r  89-112/, Funkcji w iększości z nich nie dało s ię  określić . 
Niektóre z odkrytych obiektów interpretow ać można jako jam y paleniskowe 
i to paleniska na wolnym powietrzu. We wszystkich paleniskach /p ły tkie, 
nie с ko wate jam y/ stwierdzono dużą ilość grudek polepy, przy czym na wie
lu z nich znajdowały się  negatywy gałęzi, dranic o raz  ślady obmazywań.
M oi na więc przypuszczać, te  gruby gliniany tok paleniska znajdował s ię  
ną podkładce z gałęzi i  dranic; być może, aby uzyskać większą przyczep
ność gliny do piaszczystego podłoża. Tylko w jednym przypadku do budowy 
paleniska utyto kamieni.

Wśród licznego m ateriału  ceram icznego, reprezentowanego przez 
takie formy jak puchary, am fory, m isy, dzbany i inne, na szczególną 
uwagę zasługuje wymodelowana w glinie główka zw ierzęca, stanowiąca 
uchwyt nie zachowanego niestety naczynia.

Osada datowana jes t na.lubońską fazę wschodniej grupy kultury 
pucharów lejkowatych.

Na teren ie  osady odkryto również jeden pochówek ludzki należący 
do kultury am for kulistych. Grób zaw ierał szk ielet dorosłego osobnika, 
spoczywającego na boku, na linii SW-NE. Głową skierowany był na południo
wy zachód, tw arzą na południowy wschód, Kości szkieletu posiadały zakłó
cony układ anatomiczny. Kilka niedużych kam ienitw orzyło obstawę grobu.
W jam ie grobowej, m iędzy kośćmi szkieletu, znaleziono kilka ułamków 
naczyń kultury amfor kuUstych, Znaleziono również nieUczne fragmenty 
ceram iki kultury pucharów lejkowatych, obecność ich jednak,zważywszy 
że grób znajduje się  na terenie osady tej kultury, jes t całkowicie uzasadnio
na.

M ateriał znajduje s i ę  w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
Badania będą kontynuowane.


