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Badania prowadził zespół pod kierownictwem 
doc. dr hab, Aleksandry Cofty-Broniewskiej, 
Finansował UJ, Drugi sezon badań. Osada kul
tury ceramiki wstęgowej rytej, obozowisko kul
tury pucharów lejkowatych /faza II/,

Badania miały na celu pełne odsłonięcie, odkrytej w ubiegłym 
roku, budowli mieszkalno-gospodarczej kultury ceramiki wstęgowej 
rytej.

Zbadano powierzchnię 350 m2. W rezultacie odsłonięto brakują
cą część zarysu budowli wraz z otaczającymi ją  od zachodu glinian
kami i jamami gospodarczymi oraz dalszy fragment obozowiska kul
tury pucharów lejkowatych. Łącznie odkryto 27 obiektów, w tym: 
KCWR - 4 glinianki, 1 jamę, 11 dołków posłupowych, K PL  - 2 jamy 
oraz 9 obiektów nieokreślonych /bez materiału/ - 2 glinianki /prawdo
podobnie KCWR/, 3 jamy, 4 dołki posłupowe /położone poza układem 
słupów budowli KCWR/, Odkryta budowla KCWR, pierwsza "klasyczne
go" typu na Kujawach, zorientowana była na osi NW-SE. Jej długogć 
37, 5 m.

Materiał przechowywany jest w Katadrze Archeologii UAM,

Badania zakończono.

ŁUPAW A, gm. Potęgowo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
woj. słupskie Katedra Archeologii
Stanowisko 2 w Poznaniu

Badania prowadził zespół pod kierunkiem 
dr Dobrochny Jankowskiej, Finansował WKZ 
w Słupsku, T rzeci sezon badań. Cmentarzysko 
negalityczne kultury pucharów lejkowatych. 
Cmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej.

W sezonie bieżącym badano 5 obiektów megalitycznych, w tym 
3 z grupy tzw, grobowców bezkomorowych dużych /o długości powy
żej 30 m/. Spośród nich jeden zlokalizowany jest na krawędzi pierw
szej terasy rzecznej /stanowisko 2a/, na której zarejestrowano do
tąd 4 obiekty. Badania miaty na celu rozpoznanie chronologii i  kon
strukcji wewnętrznej jak największej liczby grobowców, dlatego za
stosowano dającą stosunkowo szybki efekt "szachownicową" metodę 
eksploracji. Konsekwencją tego programu było, iż  badanie żadnego 
z grobowców nie zostało zakończone i prace przy nich będą kontynuo
wane w roku następnym.

W wyniku badań stwierdzono, że między obiektami istnieją 
drobne różnice konstrukcyjne polegające na różnej zwartości i  po
wierzchni zalegania bruku kamiennego wewnątrz obstawy oraz obec
ności bądź braku zewnętrznej ławy kamiennej. Stwierdzono w jednym
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wypadku stosowanie specjalnie ciosanych kamieni jako klinów mocują
cych obstawę grobowców oraz zewnętrzną krawędź Ławy.

Najbardziej istotnym odkryciem ostatniego Bezonu było odsłonię
cie w jednym z grobowców "średnich" szkieletu ludzkiego. Zmarły le 
żał w pozycji skurczonej na prawym boku, z głową skierowaną na pół
noc, W bezpośrednim sąsiedztwie szkieletu wystąpiły fragmenty zawiesz
ki bursztynowej oraz liczne ułamki kilku naczyń glinianych.

Badanie zaplecza grobowców przyniosło efekty w postaci odkry
cia kilku bruków kamiennyph i skupisk węgli - być może pozostałości 
ognisk obrzędowych. Również większość materiału ruchomego /pomija
jąc grobowiec 6 z pochówkiem szkieletowym/ uzyskano spoza obstawy 
obiektów,

Ekoplorowane 3 kurhany kultury łużyckiej to typowe obiekty o na
sypach ziemnych krytych płaszczem kamiennym, mające liczne analo
gie na Pomorzu, Pochówki, ciałopalne jamowe, zlokalizowane były 
w nich w części centralnej. Wyposażenie pochówku stanowiły ułamki 
1-2 naczyń oraz kółko z blaszki brązowej o trójkątnym przekroju.

Badania będą kontynuowane.

ŁYKOWE, gm. Wierzchlas patrz
woj. sieradzkie paleolit i  mezolit
Stanowisko 1

MAMLICZ, gm. Barcin 
woj, bydgoskie 
Stanowisko 1

Uniwersytet im, Adama Mickiewicza 
Katedra Archeologii 
Zespół Badań Kujaw 
w Poznaniu

Badania prowadził zespół pod kierownictwem 
doc,dr hab,Aleksandry Cofty-Broniewskiej, 
Finansował Wydział Kultury w Inowrocławiu, 
Pierwszy Bezon badań. Obozowiska z okresu 
schyłkowego neolitu.

Badaniami objęto zespół obozowisk ludności schyłków on eoli tycz
nej zlokalizowanych na obszarze wydm zachodniego brzegu doliny nie
wielkiego jeziorka. Wykopy - o łącznej powierzchni około 10 arów - 
założono na obszarach wyraźnie wyodrębnionych skupień materiału, 
których zasięgi ustalono uprzednio metodą szczegółowej inwentaryza
cji powierzchniowej.

Zbadano 5 obozowisk określonych poprzez układy materiału 
krzemiennego, kamiennego i ceramicznego /występujących w silnie 
zróżnicowanych proporcjach/ zalegającego na powierzchni i  w obrę
bie gleby ornej.


