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Badania prowadzi! d r Andrzej Pelisiak (uczestniczyli studenci uniwer
sytetu w Saragosie (Hiszpania] Mercedes Labuena Marco i J u a n  Luis 
01 i van Villacampa), Finansowa! WKZ w Sieradzu i Muzeum Archeolo
giczne i Etnograficzne w Łodzi. Pierwszy sezon badań. Osada kultury 
pucharów lejkowatych.

Muzeum Archeologiczne i E tnogra
ficzne w Łodzi

Osada została odkryta w trakcie AZP w 1983 r. przez Annę Kufel-Dzierzgowską i Marka 
Urbańskiego. W 1989 r. ustalono, że n a  miejscu stanowiska m a w najbliższym czasie powstać 
dom mieszkalny. Ze względu na bardzo dobre zachowanie osady oraz duże prawdopodobieńs
two jej zniszczenia, postanowiono przeprowadzić badania wykopaliskowe. Miały one charakter 
szerokopłaszczyzno wy.

Stanowisko leży n a  niewielkiej wydmie otoczonej z trzech stron podmokłą niecką (pozosta
łość jeziora), Przebadano obszar 650 m2. Odkryto ślady trzech domów, kilkanaście innych 
obiektów oraz bardzo liczny zestaw zabytków.

Stratygrafiar wierzchnią warstwę stanowiła współczesna gleba bielicowa. W jej obrębie 
rejestrowano stosunkowo nieliczne zabytki kultury pucharów lejkowatych. Pod n ią leżała 
w arstw a piasków eolicznych o grubości do 15 cm. W warstwie tej zabytki nie były liczne. 
Pokrywała ona warstwę kulturową o grubości do 30 cm. Warstwa kulturowa nie była nigdzie 
naruszona młodszymi obiektami. Większość ruchomego m ateriału zabytkowego odkryto w jej 
obrębie. Pod warstwą kulturową odkryto zarysy obiektów.

Obiekty: odkryto 3 domy o konstrukcji sfupowej. Wszystkie na planie były zbliżone do 
prostokątów o powierzchni 20-25 m2. W obrębie dwóch domów bardzo liczna była polepa. Na 
stanowisku odkryto ponadto 12 jam  osadowych oraz 3 paleniska. Obiekty te leżały poza domami.

Materiały: w sumie znaleziono ok. 10 tys, fragmentów naczyń, ok. 600 przedmiotów krze
miennych, ok. 300 przedmiotów kamiennych, liczne, choć bardzo zniszczone fragmenty kości 
zwierzęcych i dużo polepy. Większość zabytków odkryto w warstwie kulturowej. Ich ilość 
w obiektach była zróżnicowana,

W rezultacie badań ustalono, że osada miała ok. 900 ms powierzchni. Wszystkie odkryte 
m ateriały wiążą się z fazą wlórecką kultury pucharów lejkowatych.

Materiały są  przechowywane w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. 
Badania zakończono.

Andrzejów woj. sierad zk ie  
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Muzeum Archeologiczne i E tnogra
ficzne w Łodzi

Badania prowadził dr Andrzej Pelisiak. Finansował WKZ w Sieradzu 
i Muzeum Archeologiczne I Etnograficzne w Lodzi. Pierwszy sezon b a
dań. Obozowisko kultury pucharów lejkowatych.

Stanowisko to wytypowano do badań z uwagi na początki niszczenia piaśnicami. Prace 
miały charakter ratowniczo-rozpoznawczy, (ch celem było ustalenie charakteru obiektu. Jego 
wielkości i chronologii.

Stanowisko leży na wydmie otoczonej z trzech stron podmokłą niecką, która je s t pozosta
łością niewielkiego jeziora. Przebadano obszar 275 m2. W rezultacie badań odkryto pozostałoś
ci małego obozowiska kultury pucharów lejkowatych z fazy wiórecldej. Podstawową kategorią 
zabytków je s t ceramika. Towarzyszyły Jej nieliczne zabytki krzemienne i kamienne. Nie odkryto 
pozostałości obiektów. Materiały leżały w warstwie kulturowej na przestrzeni ok. 200 m2.

Materiały są  przechowywane w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.
Badania zakończono.

|  Będzie myśl, gm. Sędziszów Małopolski woj. rzeszowskie patrz okres nowożytny

Brańsk, woj. b iałostockie
St. 22  AZP 45-84
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Badania prowadził mgr Jerzy Maciejczuк . Finansował WKZ w Białym-


