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Badania prowadził mgr Jacek Błasz
czyk. Finansował Y/KZ w Sieradzu. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
kultury łużyckiej z III i IV okre
su epoki brązu.

Stanowisko położone jest na zalesionej wydmie, 
przy drodze wiodącej przez Drwalew około 300 m na południe 
od drogi z Wartkowic do Parzęczewa. 2Przebadano obszar o powierzchni 50 m . Odkryto 6 
grobów ciałopalnych w tym 1 czteropochówkowy z brukiem ka
miennym, jeden popielnicowy bez bruku, 3 groby jamowe.
W przypadku jednego grobu nie udało się określić rodzaju 
pochówku. Najefektywniej prezentował się grób nr 1. Pod 
zniszczonym brukiem znajdowały się cztery pochówki: a/ po
chówek I - popielnica nakryta czernioną wazą zdobioną na 
brzuścu ukośnymi żłobkami; b/ pochówek II i III popielni
cowe; с/ pochówek IV popielnica w kształcie dzbana nakryta 
doniczkowatym naczyniem. V/ grobie znajdowały się ponadto 
trzy przystawki: kubek zdobiony na brzuścu ukośnymi żłob
kami, amforka, misa. -

Badania będą kontynuowane.
GOLICE, gm.Cedynia Muzeum Narodowe
woj.szczecińskie w Szczecinie
Stanowisko 3

Badania prowadziła mgr Małgorzata 
Sajkowska. Finansowało Muzeum Na
rodowe w Szczecinie. Pierwszy se
zon badań. Kurhan z epoki brązu/?/.

Stanowisko położone jest około 250 m na zachód od 
zabudowań wsi Golice i około 300 m na południe od drogi pro
wadzącej z Cedyni do Golić.

Kurhan w terenie zaznaczył się jako kopulasty pa
górek o kolistym obwodzie^ średnicy 26 m i wysokości względ
nej 5 m. V/ obrębie dwóch ćwiartek naprzeciwległych: połud
niowo-wschodniej i północno-zachodniej, założono wykopy ro
wów kontrolnych o szerokości 3 ra i długości 12,5 m. IV części 
północno-zachodniej, odsłonięto płaszcz kamienny o długości 
7 m, natomiast w części południowo-wschodniej wystąpił nasyp 
ziemny.

Badania będą kontynuowane.
G0SZCZEW0, gm.Aleksandrów Kujawski
woj.włocławskie Uniwersytet im. Adama
Stanowisko 14 Mickiewicza w PoznaniuInstytut Prahistorii 

Zespół Badań Kujaw
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Prace prowadził zespół pod kierun
kiem doc.dr hab.Aleksandry Cofty- 
Broniewskiej. Finansował Uniwersy
tet Jagielloński. Drugi sezon ba
dań. Osada ludności z wczesnej epoki brązu.

Celem badań było ostateczne określenie zasięgu 
i charakteru osadnictwa ludności "wczesnobrązowej".

2 fPrzebadano 50 m wyróżniając 10 obiektów. Nega
tywnie zweryfikowana została hipoteza o istnieniu umocnień 
obronnych /rowu/ związanych z osadnictwem z wczesnej epoki 
brązu. Okazało się, że w przeszłości szczyt cypla był bar
dziej wyniesiony, dzięki czemu tworzył się naturalny /okręż- 
ny/ system obronny - późniejsza działalność agrotechniczna 
całkowicie zniosła te deniwelacje.

Ponadto jednoznacznie stwierdzono, iż na stanowi
sku mamy do czynienia z jedną budowlą ziemiankową z wczesnej 
epoki brązu.

Badania zakończono.
GÖRA, gm.Pobiedziska 
woj.poznańskie 
Stanowisko 1
GRÖDEK NADBtiŻNY, gm.Hrubieszów 
woj.zamoj skie 
Stanowisko 1 d
GRÓDEK NADBUŻNY , gm.Hrubieszów 
woj.zamojskie 
Stanowisko 2
GRUDZIĄDZ-MNISZEK 
woj.toruńskie 
Stanowisko III

Badania prowadził mgr Marian Mar
ciniak. Finansował WKZ w Toruniu. 
Drugi sezon badań. Stanowisko 
wielokulturowe. Osadnictwo raezo- 
lityczne, neolityczne, wczesno- 
brązowe oraz wczesnośredniowieczne.

Stanowisko zlokalizowane jest na dobrze eksponowa
nej wydmie o powierzchni ok. 3 ha, leżącej w obrębie Basenu 
Grudziądzkiego, nad rzeczką Rudniczanką łączącą dwa jezioro 
- Mały Rudnik i Wielki Rudnik.

Kontynuowano eksplorację, poszerzając ubiegłorocz
ny wykop w kierunkach: północnym, zachodnim i wschodnim. 
Wykopami sondażowymi określono zasięg stanowiska. Całkowita 
jego powierzchnia wynosi ok. 200 m̂ . Dotychczas przebadano
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