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w tym 35 wydzielonych. Są to dwa półwytwory siekier pasiastych, dwuścien- 
nych oraz drobne narzędzia odlupkowe z tego surowca. Prócz kilku okazów 
z krzemienia czekoladowego i świecicchowskiego inne surowce nie wystę
pują w wydobytym materiale. Ceramika reprezentuje kultury: pucharów le j
kowatych i trzciniecką, i najpradopodobniej takie mierzanowicką i amfor 
kulistych.

Prace prowadzono w ramach badań zaplecza osadniczego złóż krzemie
nia pasiastego.

Dalsze badania nie są planowane.

SARNOWO, pow. Włocławek Muzeum Archeologiczne
Stanowisko 1A i Etnograficzne w Łodzi

Badania prowadził dr Henryk Wiklak. Finansowało 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi oraz 
WKZ w Bydgoszczy. Wznowiono prace po pięciu la 
tach przerwy. Osada kultury pucharów lejkowatych 
z 11 okresu neolitu polskiego.

Osada położona jest na niewielkim wzniesieniu w lesie po zachodniej 
stronic zbadanych przed laty grobowców kujawskich nr 1-6, w odległości ok.
30 m od grobowca 1. Badania na tym obiekcie /osadzie/ prowadzono w latach 
196/, 1968, 1969. Przebadano wówczas 13 odcinków o wymiarach 5 x 5 m każ
dy. a na 4 dalszych zdjęto ziemię do głębokości 50 cm.

W roku bieżącym sporządzono inwentaryzację wykopów z lat ubiegłych 
t przystąpiono do kontynuowania prac badawczych na obrzeżach osady. P rze
badano dalsze 22 odcinki o łącznej powierzchni 550 m2. Inwentarz przebada
nych warstw stanowiły: 1/ ułamki naczyń glinianych kultury pucharów lejko
watych, wśród których na uwagę zasługują brzegi kilku pucharów zdobione 
pod krawędzią pionowymi słupkami klinowatymi, lub odciskami palców, oraz 
fragmenty płytkich talerzy, 2/ grudki przepalonej gliny, 3/ krzemienie, wśród 
których są odłupki, rdzenie i wióry, w większości z krzemienia o barwie cze
koladowej, 4/ drobne fragmenty kości, bliżej nieokreślonych.

Znalezienie różnych ułamków naczyń glinianych, fragmentów polepy, krze
mieni i drobnych resztek kości, wskazuje, że mamy tu rzeczywiście do czynie
nia z pozostałością osady. Brak natomiast śladów ognisk, zarysów domostw, 
jam odpadkowych, czy też wyraźnej warstwy kulturowej może być wynikiem 
zbyt krótkotrwałego tu osadnictwa.

Badania w osadzie /stanowisko 1A/ zakończono. W roku przyszłym kon
tynuowane będą prace nad urządzeniem skansenu archeologicznego, obejmują
cego grupę grobowców kujawskich nr 1-9, zbadanych w latach ubiegłych.


