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Рол md to odkryto 11 grobów w czesnochrześcijańskich w układzie rzędowym. Pochówki ułożone na wznak po 
oui W-E, Część z  nich posiadała wyposażenie w poatact; srebrnego pierścionka# fragmentu kolczyka z brązu oraz 
& obrączek brązowych.

Osadę średniow ieczną reprezentuje 5 obiektów. Najciekawszy z nich to obiekt nr 11 o owaluyn kształcie# 
o osiach 370 x 170 cm i  głębokości 150 cm od powierzchni gruntu. Zawierał żelazny nóż* ślady paleń.ska, liczne 
fragm enty ceram iki /XIV w/ o raz kostny m ateria l zwierzęcy.

Uniwersytet lm, Adama Mickiewic7a 
w Poznaniu 
Instytut P rah isto rii 
Zespół Badań Kujaw

Badania prowadził Zespół Badań Kujaw pod kierownictwem doc. 
d r  habLl, A leksandry Co ft y-Bron lew sklej. Finansował Uniwersy
tet Warezawski. Czwarty sezon badań. Osada kultury pucharów 
lejkowatych.

Badania skoncentrowano w m iejscach eksplorowany di w roku ubiegłym. Objęły one partię  krawędzi kulmi
nacji wyniesienia identyfikowanego z tzw. "częścią mieszkalną" osiedla* Ogółem badano powierzchnię 2 arów, 
kończąc p race  w obrębie 1*5 a ra .

Zarejestrow ano zabudowę z dwu faz zasiedlenia tej części stanowiska# re jestru jąc  różrtofunkcyjne obiekty 
jak też nader złożony zbiór źródeł ruchomych; ceramicznych# krzem iennych, kamiennych# kostnych o raz Z frag 
m enty bliżej nierozpoznanej substancji /skam ieniały  dzieg ieć?/.

F azę sta rszą  reprezentuje obiekt 61/90# zbadany w części o "atypowych" wymiarach ok* 17 x ponad 5 m, 
p rzy  głębokości p rzekraczającej 1 ,5  m* W wypełnieku zarejestrow ano dużą koncentrację źródeł ruchomych w 
Spągu zaś liczne przeglęblenia* Bliższa In terpretacja  funkcjonalna obiektu będzie możliwa po zakończeniu prac 
wykopaliskowych. C eram ikę z wypelntaka należy datować na przełom  faz IIlA 1 lit B.

F azę  m łodszą reprezen tu je  słupowy obiekt naziemny - 103 oraz zespól konstrukcji towarzyszących. Układ 
ów zbadano częściowo# co utrudnia jego charakterystykę. Pozyskano bogaty zespół Źródeł ruchomych. Wśród ce
ram iki wystąpiły liczne fragm enty zdobione motywami pas mowo-grze byków у mi orAZ " barokowo - w Lórockt mi", co 
pozwala datować cały kompleks Inform acji na fazę HIC,

Badania będą kontynuowane.
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Muzeum Archeologiczne 1 Etnograficzne 
w Lodzi

Badania prowadził mgr Andrzej F elieiak , Finansował WKZ w 
Sieradzu. T rzeci sezon badań. O ida kultury pucharów lejkowa
tych.

Badania я tanów li у kontynuację problem atyki kultury pucharów lejkowatych w dorzeczu Grabi, P ra ce  kon
centrow ały się na rozpoznaniu części С stanowiska o raz  na zlokalizowaniu zasięgów innych jego partii. Badania
mi objęto obszar o powierzchni 750 n A  Odkryto liczny inwentarz zabytków ruchomych w całości związanych z 
kulturą pucharów lejkowatych* W jego skład wchodziły fr, ceramiki# przedm ioty krzem ienne 1 kamienne* polepa 
o raz  Łr. kości zwierzęcych. Wstępna analiza ceram iki oraz przedmiotów krzemiennych wykazuje zbieżność chro
nologiczną części С oaady z przebadanymi w latach 1983 1 1963 częściam i A l  El,

Poza m ateriałam i archeologicznym i uchwycono także szereg  elementów uściślających dotychczasowe usta
lenia dotyczące naturalnych warunków funkcjonowania społeczności zam ieszkującej osadę.

M ateriały  z badań przechowywane aą w a lo r a c h  MAIE w Lodz;,

Badania będą kontynuowane.

DR ZONO W O# gm, Lisewo * Uhl w e r  eytet im* Mikołaja Kopernika
woj. toruńskie Instytut Archeologii i Etnografii
Stanowisko 3 w Toruniu

Badania prowadził mgr Stanisław Ku kawka /au to r  sprawozdania/ 
i Tom asz Szczepański. Finansował WKZ w Toruniu. P ierw szy 
sezon badań. Osada kultury pucharów lejkowatych# faza 1П; 
osada późnośredniowieczna.


