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FALB0R2, gm,Brześć Kujawski Huzeua Ziemi Kujawskiej
woj.włocławskie 1 Dobrzyńskiej we WłocławkuStanowisko 1

-  79 -

Badania prowadził« mgr Janina Dąbrowska oraz mgr Urszula Huszcze i dr Jan Grześkowiak. Fi
nansował WKZ we Włocławku. Czwarty sezon be- dań. Stanowisko wielokulturowe: osada kultury ceramiki wstęgowej rytej, osada kultury leo- 
dzlelskiej, osada kultury łużyckiej z okresu halsztackiego oraz osada i cmentarzysko wczesnośredniowieczne.

Stanowisko położone jest na lewobrzeżnej tarasie rzeki Be- oborzy, około 1 ku na północ od drogi z Brześcia Kujawskiego do Kuczyny, na terenie czynnej żwirowni. Podobnie jak w latach ubiegłych badania miały charakter ratowniczy. Objęto nim zachodnią cząić stanowiska, zakładając wykopy nad skarpą wyrobiska żwirowni. Przebadano obszar 5 arów w 12 zasadniczych wykopach.
Pod hususem wystąpiła warstwa kulturowa o miąższości około 33 ca; Warstwa ta związana jest z osadnictwem kultury łużyckiej. Pod nią odkryto Jam osadniczych; w ty» 33 kultury łuiyakiej,3 kultury ceramiki wstęgowej rytej 1 2 kultury lendzielsklej. Wykop sondażowy założony w północnej części stanowiska pozwolił ustalló zasięg osadnictwa w tym kierunku.

Na podstawie badań js lat poprzednich 1 tegorocznych stwierdzić można, że osadnictwo kultury łużyckiej skupia się głównie 
na zachodnim stoku wzgórza, gdzie podłożem jest piasek i żwir, osadnictwo neolityczne obejmuje kulminację wzgórza i ogranicza się do gliniastego podłoża, wczesnośredniowieczne osadnictwo 
częściowo obejmuje kulminację 1 wschodpl stok wzgórza·

Badania będą kontynuowane.

QJIEWÛWO, gm.Śmigiel Konserwator Zabytków Areheo-woj.leszczyńskie logicznych w LesznieStanowisko 6

Badania prowadził mgr Marian Gryga.Finansował WZIR w Lesznie. Trzeci sezon badań. Cmentarzy- sko ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego i wczesnego okresu lateńskiego*

Badania były kontynuacją prao prowadzonych w latach 1975- 
1976 przez dr B.Klhl-Szymańską;

Wyeksplorowano 180 obiektów na przestrzeni około 6 tys.m̂ . 
Na cmentarzysku odkryto też Jamy o nieustalonej funkcji /np. obiekt 86; w Jednym przypadku możemy tego typu obiekt nr 77



»interpretować Jako jantę odpadkową; Zawierała ona dużą Liczbą 
dpobnych fragnentów ceramiki naczyniowej, prawdopodobnie po sty
pie/ oraz obiekty mimo podobnej do grobów konstrukcji kanisn- neinie będące grobami /np. obiekty nr 75» 76, 106/; Być może 
byiy groby eymboliczn«, gäyi w obrębie warstwy łcasilerd tworzą- 
oej obiekt tego typu stwierdzano występowanie drobnych fragmentów ceramiki.

Po4c«aa faadań zaobserwowano zróżnicowanie form pochówków.Ze względu na iloóć popielnic w groble помещу podzielić groby aa Jeooo i wielopopielnioowe. V grobie nr 86 · złożono 6 popielało a obok tego zaobserwowano we wsebo&ln krańcu grobu afctipiełto przepalonych koéol. V Jednej z popielnie tego grobu znajdowały аИ, vg prowizorycznej analizy antropologl ozne j, ko4ei dzAecfca oraa brązowa biwvaolethe. Vyat$pe**ały równie* groby z Itonatrukcją kafeienną /bruk/ oraz groby bez JałOlcb- boltmek honstrukcji. Grób 126 nakryty był dwooa warstwa«! bruku nasiennego: Trxeet pozioe ataaewUce vypoeeâende grobów· fftooaoM kwadratową obstawą кея&егюа zbudwaną s raałrch kasie- ni /wyaŁ«ry obetawy 105-105 о*/. Grob 16; nakryty był Owen« «мгеФгаяА bruku keaien&ego. Po zdj^iu pierwszej warebwy bru- tou pnyfcsrywająoy grób na półnoony-w*oh<W od naretoika drogiej warstwy wyetąpił grób popielnioowy nr Ύ&3Λ+ ten ułtAad mmiu- Ja, ie grob 1бЗа został doetasfioay póteiej « naetępoie oba zostały aefcryte wspólny» brukiem.
VypM«fe«nie grobu 163 składał« elę г 29 пао*уй wynéénio- 

nyob w warunłtacfc polovyoh* ргяу eiłnya zniseweniu »eoi»e*klc®- 
пуя ooraniJci, oprócz téflo oâkrÿto w grelle dłuto fcelecne oraz 
żeieraaą brayfcwq względnie nó± /praefei«t silni· etwy&4owag>y/;

Dwie warstwy bruku nakrywały r^wniet grób 19Θ« ΊΓ obrąbie 
plerweeed warsWy z płeekioh łtaaionl ustawiony był plOMWC, co 
eu$evu^e for»ę zaznaczenia grobu na powieraciml.Hiçàey kanHeniani obydwu warstw występowały djmtee iragæüty 
ceramki. 5a wyposażenie grobowe składało alf otioło 30 naoajń 
oraz 3 praedaiotów żelaznyebt siełeierkA, dłuto, dwa пой· oraz«pUai

Z Interesujących sabytk<5w ô fcrytyoh na ty« coentarecyeku 
wywien&f «aefcy itvl'sröul··* /groby nr 192, W ,  219 /;Hatomiast w grobie nr 177 odkryto graeobotteę w fteetałęle ptaka·V Jednym z grobów odkryto apiralko z drutu złotego oraz nie
wielki fragMct drugiej· Vepoonlee nalety również o du£*j serii 
паогуп nalewanych uzyskanyoh w trafcol· trzech sezooôw badań·

Wetępnle notesy datować cmentarzysko na okree hal&ztackl 
1 wcaaeny ofcree latedekl.

Badania rottały zakończone:
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GOG0ŁKOWO, gp.Żnin Paietwowe Muzeua Arobeologiсzne
wojebydgoekle w Warszawie Oddział w Biskupinie

Badania prowadziła ngr Róża Miklaszewska-Bal
cer. Finansowało FMA w Warszawie. Pierwszy se-


