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Badania prowadziła mgr Danuta 
Prinke z ramienia Zespołu Badań 
Kujaw. Finansował Uniwersytet Ja
gielloński. Pierwszy sezon badań. 
Obozowisko póśnomezoli tyczne. Osada 
z wczesnego horyzontu rozwoju kul
tury pucharów lejkowatych na Kuja
wach /fazu I/II?, II?/. Siady osad
nictwa ludności kultury amfor kuli
stych i ochyłkowoneoli tycznej.

Stanowisko położone jest na nieznacznym wyniesie
niu północno-wschodniego stoku silnie rozmytego wału wydmo
wego, graniczącego od północy, wschodu i południowego wscho
du ze strefą podmokłych łąk /odległość od stau.ok. 150-500 m/ 
Przeprowadzono szczegółowe badania powierzchniowe, stwierdza
jąc równomierne nasycenie materiałem zabytkowym, występującym 
na powierzchni ok. 2 - 3 arów, którą pokryto następnie siatką wykopów /Ι-Xl/ o łącznej powierzchni 2 , 2 ara.

Stwierdzono układ 2 warstw naturalnych - północna 
wczesna^ w której w 80 % znajdował się inwentarz ruchomy oraz 
calec - drobnoziarnisty piasek, w którego stropie odkryto 
obiekty. Na skutek b-głębokiej orki stropy wielu obiektów 
zostały uszkodzone lub zniszczone w całości, co w znacznym 
stopniu obniżyło możliwości rekonstrukcji rzeczywistego stanu 
zabudowy.

Odkryto 55 dołków posłupowych i obiekt mezolityczny 
- półziemiankę /?/. W skład Inwentarza ruchomego weszły i 93 
fr.nlezdobionych ceramiki kultury pucharów lejkowatych, 19 fr 
ceramiki kultury amfor kulistych, 8 fr.ceramiki schyłkowoneo- 
litycznej, 440 zabytki krzemienne, z czego 86 egz.o cechaoh 
mlkrolitycznych /1 - 2 trójkąty janisławickie - ?/, 1 płytę

woj * i'Zi-a;.'.>wsk i e 
Stanowiska 1 i 4

BRZEofc KUJAWSKI 
w<_,j .włocławski e 
Stanowisko 4
CI REŃSKIE HOLENDHY,gm.Lądek woj.konińskie 
Stanowiska 1 i 2
DROHICZYN
woj.białostockie
Stanowisko AVI
GLINKI, gm.Rojewo 
woj.bydgoskie 
Stanowisko 7



szlifierską, 1 gładzik, l półfabrykat toporka, ok. 30 egz. 
masowego materiału kamiennego, ok. 35 fr.kości, ok. 150 fr. polepy.

Materiał ceramiczny kultury pucharów lejkowatych 
wstępnie umieszczono w dośó szerokich ramach chronologicz
nych horyzontu wczesnopucharowego, opierając się na analizie 
technologicznej znacznej próby zbioru oraz na braku cech 
zdobnictwa faz późniejszych /np. zygzaka - faza Illa/, przy 
jednoczesnej obecności ogółu cech typowych dla faz wczesnych, 
tj. nieregularnego słupka pod krawędzią, zdobnictwa typu baalberskiego.

Badania będą kontynuowane.
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Zakład Archeologii 
Małopolski w Krakowie

Badania prowadził mgr Paweł Valde- 
Nowak. Finansowała Komisja Archeo
logiczna Oddziału PAN w Krakowie. 
Pierwszy sezon badań, èlady osad
nictwa z epoki kamienia /st.1 3/ 
oraz obozowisko schyłkowopaleoli- 
tyczne /st.22/.
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Stanowisko jest położone na prawym brzegu Czarnej 

Orawy w podszczytowej partii wzgórza 678,0 m.npm., w strefie 
ujścia Potoku Zubrzyca do Czarnej Orawy.
Podjęte badania miały na celu ustalenie warunków zalegania 
zabytków oraz zasięgu obozowiska. W tym celu wykonano ciąg 
sondaży o ogólnej powierzchni 24 m , rejestrując w nich bez
pośrednie następstwo warstwy fliszu magurskiego poniżej po
ziomu gleby współczesnej. Nie natrafiono na ślady warstwy 
kulturowej lub obiektów wziemnych. Wśród 11 zabytków,jakie 
zebrano z powierzchni pól uprawnych /wszystkie z krzemienia 
jurajskiego podkrakowskiego/, wystąpiły dwa zgrzebła wypukłe 
z retuszem płaskim, pÓłpłaskim i półstromym oraz fragment 
drapacza. Wyraźne są także ślady stosowania techniki łuszcz- 
nlowej i pseudołuszczniowej.
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Stanowisko znajduje się na prawym brzegu Czarnej 
Orawy, w rejonie ujścia Potoku Zubrzyca, na szczycie Verte- 
lowskiego Działu /697,5 m npm./, ok. 75 m na wschód i połud
niowy wschód od punktu triangulacyjnego.


