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PHZYBRANÖWEK Uniwersytet im. Айатa
woj.włocławskie Mickiewicza w Poznaniu
Stanowisko 29 Instytut Prahistorii

Zespół Badań Kujaw
Badania prowadził zespół pod kierownictwem doc.dr hab.Aleksandry 
Cofty-Broniewskiej. Finansował 
Uniwersytet Warszawski. Pierwszy 
sezon badań. Obozowisko kultury 
pucharów lejkowatych grupy mątew- 
skiej, cmentarzysko kurhanowe kul
tury pucharów lejkowatych? cmenta
rzysko kultury przeworskiej, ślady 
osadnictwa kultury amfor kulistych, 
kultury łużyckiej, wczesnego śred
niowiecza.

Stanowisko usytuowane na krawędzi zbocza Tążyny 
w przylegającym doń fragmencie wypłaszczenia wysoczyzny 
obejmuje powierzchnię ok. 3 ha. W ramach wstępnego rozpoz
nania obiektu założono"2 sondaże /100 m2/:

1/ W obrębie nasypu jednego z kurhanów. Nasyp skła
dał się z kilku warstw o łącznej miąższości 130-140 cm. Kon
tekst w jakim występował materiał źródłowy /nie tylko kultu
ry pucharów lejkowatych/ nie pozwala na całkowicie pewne 
określenie przynależności kulturowej kurhanu. Nasyp obiektów 
jest silnie zniwelowany, stąd ocena ich liczby jest dość nie
pewna /Jeden? dwa?/.

2/ V/ rejonie wystąpienia na powierzchni fragmentów 
naczynia /naczyń?/ brązowych stanowiących, jak się okazało, 
jeden z elementów wyposażenia grobu ciałopalnego kultury 
przeworskiej. V/ sondażu zarejestrowano tylko ̂ spągową partię 
jamy grobowej, a w niej poza przepalonymi kośćmi, fragmenty 
dużej czernionej popielnicy oraz pozostałą część wyposażenia: 
żelazny kabłąk wiadra, ułamki okuć szkatułki?, dwie posreb
rzane zapinki żelazne zbliżone do typów A V.123-4 i A V 146 
i fragmenty stopionych przedmiotów z brązu.

Materiały przechowywane są w Instytucie Prahistorii 
UAM w Poznaniu.
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Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku

Badania prowadził mgr Olgierd Fel- 
czak. Finansowało Ml V/ Gdańsku. 
Trzeci sezon badań. Osada kultury 
rzucewskiej.



52

Badania miały na celu ustalenie zasięgu osady w 
kierunku północno-zachodnim. Dwa wykopy o łącznej powierzch
ni 16 m2 usytuowane na północno-zachodnim skraju obszaru 
zajmowanego przez osadę. V/ ich obrębie nie stwierdzono 
obecności obiektów nieruchomych.

Z obserwacji stratygraficznych wynika, że pod 25 
cm warstwą orną występuje cienka, zanikająca, ciemno-bru- 
natna warstwa kulturowa.

Uzyskano następujący materiał archeologiczny:
1/ ceramika - 254 fragmenty, w tym 17 zdobionych przeważnie 
ornamentem sznurowym, 2/ siekierka krzemienna, 3/ krzemie
nie - 1 3 З sztuki, w tym 4 skrobacze gładzone.
ROŻENTAL, gm.Pelplin Muzeum Archeologiczne
woj.gdańskie w Gdańsku
Stanowisko 1

Badania prowadził mgr Olgierd Fel- 
czak. Finansowało MA w Gdańsku. 
Pierwszy sezon badań. Osada kultury 
pucharów lejkowatych.

Stanowisko znajduje się w południowej skrajnej 
części Pojezierza Kaszubskiego w odległości 1,5 km na połud
nie od centrum wsi Rożental. Usytuowane jest w obrębie nie
wielkich wyniesień przechodzących w kierunku wschodnim w 
stromą skarpę opadającą ku rzece Wierzycy. Utwory powierzch
niowe występujące na obszarze stanowiska i w jego okolicy 
wiążą się z fazą pomorską zlodowacenia północnopolskiego i 
są reprezentowane przez piaski i żwiry wodnolodowcowe.

Celem wstępnych badań było zweryfikowanie stanowi
ska pod względem przestrzennym i chronologicznym. Założono
1 wykop główny i 2 sondażowe o łącznej powierzchni 52 m̂ .

W wyniku badań natrafiono na dwie silnie zniszczo
ne jamy o niejasnej funkcji, zalegające w żółtym piasku. 
Największa ilośó materiału archeologicznego wystąpiła na 
pograniczu warstwy ornej i żółtego piasku. Rozkład ceramiki 
w obrębie wykopów był dekoncentryczny.

Materiał zabytkowy jest reprezentowany przez 1.31Ö 
fragmentów ceramiki pochodzącej z takich naczyń, jak: pucha
ry, amfory i flasze z kryzą oraz З Ю  sztuk krzemieni, w tym
2 skrobacze. Analiza odkrytych wytworów pozwala wstępnie 
określić chronologię omawianego stanowiska na fazę wiórecką 
wschodniej grupy kultury pucharów lejkowatych.

Materiały znajdują się w LIA w Gdańsku
Badania będą kontynuowane.

RUDA, gm.Skierniewice Biuro Badań i Dokumentacji
woj.skierniewickie Zabytków w Skierniewicach'


