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Badania prowadził zespół pod kierunkiem doc. dr hab. Alek
sandry Coffta-Broniewekiej. Finansowało' b&dz w Bydgoszczy. 
Siódmy sezon' badań. Ślad osadnictwa społeczeństw schyłkowo- 
paleolitycxnych /?/, mezolitycznycb /kultura janiatawlcka/, 
oraa osiedla ludności kultury pucharów lejkowatych г fax
и гв i m e .

Prace eksploracyjne skoncentrowano w- rejonie zwartego zagospodarowania osiedla kultury pucha* 
rów lejkowatych identyfikowanego z grupa mątewską. Reprezentuje cno "młodszy" etap /DB 11/ zasiedle
nia stanowiska przez społeczności tej kultury /szersza charakterystykę kulturowa osiedli KPL wyekspo
nowano szerzej w sprawozdaniu z badań w roku 1966/, datowany na póiny odcinek fazy HIC, tj. na około 
2 500 BC. Badania objęły północno-wschodnią i północną strefę krawędzi kulminacji oraz fragment kulmi
nacji wzniesienia identyfikowanego z "dzielnicą" mieszkalną osiedla DB II.

2 2Ogółem badano1 powierzchnię 175 m /155 a przebadano całkowicie/. W obrębie badanej w tym roku 
części osiedla "mątewskiego" odkryto łącznie 70 obiektów, w tym 25 'jam* gospodarczych, silnie zróżni
cowanych funkcjonalnie między sobą. Wśród 'Jam* można, generalizując ich zmienność, wyróżnić obiekty 
zasobowe gromadzące produkty żywnościowe /"spichrze*/, obiekty Śmietnlakowe, piece o glinianej osnowie 
konstrukcji w forsie gliniastego płata polepy, obiekty produkcyjne kamieniarstwa, paleniska.

oprócz obiektów gospodarczych odsłonięto 45 dołków posłupowych. większość z nich tworzy przy
ziemie drewnianej osnowy konstrukcji budowli naziemnej - *chaty“, zlokalizowanej w strefie kulminacji 
wzniesienia. Sądzić należy, iż odkryto tutaj kolejny /5-6/ układ podomowy w formie zwartego 2 0społu 
obiektów gospodarczych oraz naziemnej budowli mieszkalnej o funkcji "zagrody*. H świetle badać wydaje 
się w pełni uzasadnioną wcześniej wysunięta hipoteza /рог. sprawozdania % lat ubiegłych/ odnośnie reguł 
konstrukcji rozległego systemu zabudowy osiedla "mątewskiego", zorganizowanego w zwarte kompleksy, 
zróżnicowanych pod względem przeznaczenia, konstrukcji osadowych tworzących najpewniej układ pojedyn
czych, rozproszonych "zagród”.

Badania dostarczyły także bogatego zbioru źródeł "ruchomych", w tym ceramiki naczyniowej, wy
tworów krzemiennych, wytworów kamiennych. Z badań osiedla DB II pochodzą też liczne materiały osteolo- 
giczne, stwarzające podstawę przynajmniej wstępnej charakterystyki konsumpcji, a pośrednio składu ga
tunkowego pogłowia "mątewskiego”.

Wartość poznawcza pozyskanych dotąd materiałów źródłowych jest bardzo duża, stąd przewidują 
się kontynuację prac eksploracyjnych.
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Badani* prowadził mgr Benon Hendel. Finansowało Muzeum 
Głogowie, Ośrodek Apchcologtcxno-Konaervatorzki. Piąty 
sezon badać, osada kultuty pucharów lejkowatych.

Stanowisko zagrożone eksploatacją plasku znajduje alę przy północno-wschodnich zabudowaniach 
wsi Bobrzejowlce, v rejonie dużej piaskowni. Badania skoncentrowano prsy jej południowo-wschodniej kra
wędzi. założono wykop o powierzchni około 596 m*. Przebadano łącznie 93 obiekty, wśród których domino
wały ślady po słupach, oras jamy gospodarcza. V kilku wypadkach, odnotowano nawarstwiające się na slc-bir· 
obiakty o stratygrafii stwarzającej możliwość chronologicznego rozwarstwienia znalezionych w nich na- 
tarlałów archeologicznych. Pozyskano ll 462 fr* naczyń, 17 całych naczyń glinianych, przęśllki, fre*/-


