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NAUKOWE* gm* Dobre 
woj, włocławskie 
Stanowisko 9

patrz
epoka brązu

NÏEMIROW* gm. Mielnik 
woj. białostockie 
Stanowiska 6.

NOWE POLICHNO* gm. Santok 
woj. gorzowskie 
Stanowisko 7

patrz
okres wpływów rzym skich

patrz
średniowiecze

NOWY MŁYN ł Muzeom Archeologiczne i E tnograficzne
woj. włocławskie w Lodzi
Stanowisko 6

Badania prowadził dr Ryszard Grygiel /au to r sprawozdania/ 1 dr 
P ete r L  Bogucki /P rince ton  University* USA/* p rzy  udziale 
Gtmnara Franke /Sem inar für V or- und FrOh ge schichte* Frankfurt 
am Mein/. Finansowali: WKZ we Włocławku* Urząd Miasta i  Gmi
ny w Brześciu Kujawskim oraz МАШ w Lodzi. Pierw szy sezon 
badań. Osada grupy wschodniej kultury pucharów lejkowatych 
/fa z a  wczesnowidrecka -  pikutkowska 1 wtóre ска/.

Stanowisko odkryte zostało wiosną 1982 roku w trakcie  badań powierzchniowych* prowadzonych metodą AZP. 
Oddalone Jest ok, 4 km na północ od badanego kompleksu stanowisk w Brześciu Kujawskim, Zajmuje teren  upraw ia
nej wydmy na prawym brzegu rzeki Zgłowiączki. Badania wykopaliskowe' podjęto z uwagi na zagrożenie stanowiska 
p rzez  orkę. Szczegółowe obserw acje zalegania m ateriałów  na powierzchni pozwalają wstępnie określić wielkość 
stanowiska na ok. 2-3 ha* Przebadano obszar 575 na którym odkryto m, te , dwie budowle słupowe* jamy pale
niskowe 1 odpadkowe o raz  grób zw ierzęcy. W trakcie  ich eksploracji wydobyto liczne m ateriały  ceram iczne /  ок. 15 
tys.fr*  naczyń/* krzem ienne /ок . 700 przedm iotów/ i kostne zwierzęce. Ponadto wystąpiły pół wytwór у i wytwory 
kamiennych 1 krzem iennych sie k ie r  o raz  m iniatury narzędzi z gliny. Na szczególną uwagę zasługuje odkrycie w 
Jednym z obiektów ozdoby z m iedzi. Z palenisk pozyskano węgle drzewne* które przekazane zostaną Pracowni 
Radiochemie znej^ MAlE w Lodzi*

*
M ateriały przechowywane są  w МАШ w Lodzi.

Badania będą kontynuowane*

OPATOWI CE* gm. Radziejów 
woj* włocławskie 
Stanowisko 3

Uniwersytet im , Adama Mickiewicza 
Instytut P ra h isto rii 
Zespół Badań Kujaw 
w Poznaniu

P ra ce  prowadził zespół pod kierunkiem  doc. dr hab* Aleksandry 
Cofty- Broni swe klej. Finansował WKZ we Włocławku. Drugi sezon 
Badań odedy ludności grupy radziejow skiej kultury pucharów le j
kowatych oraz kultury am for kulistych*

ZBadania ratow nicze objęły zasadniczo p rzes trzeń  wzdłuż krawędzi plaśnie у /42* 5 m . 1 podjęto je w wyniku 
pŁanów eksploatacji piaśnicy na skałę przem ysłową.

WyróZniono dwie strefy : z zachowaną stra ty g ra fią  /n ieużytek  otaczający p łaśn lcę / I ze zniszczoną s tra ty 
g ra fią  /po le  o rn e /. W pierw szej strefie  stwierdzono* l i  w arstw a ze śladam i działalności ludności kultury amfor 
kulistych /w ra z  z elem entam i kultur późniejszych/ znajdowała s ię  nad warstwą ludności kultury pucharów lejkowa
tych /g rupa  radziejow ska/. Pod tą ostatnią zarejestrow ano 19 obiektów wkopanych w calec /w stępnie należy wiązać 
je  z etapem  ias ied lea ia  łudnoścl kultury pucharów lejkowatych/. Wśród obiektów na szczególną uwagę zasługuje 
f r . rowu* głębokości ok. 00-190 cm* szerokości ok. 180-200 cm* w przybliżeniu trójkątnym  przekroju poprzecznym.

Badania będą kontynuowane.

OPATOWI CE, gm* Radziejów 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 33

Uniwersytet lnu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 
Instytut P ra h isto rii 
Zespół Badań Kujaw

Badania prowadził Zespół Badań Kujaw pod kierownictwem doc. dr 
hab. A leksandry С ci ty -В ronię w sklej. Finansował Uniwersytet 
Jagielloński. Drugi sezon badań osady ludności kultury pucharów 
lejkowatych l kultury am for kulistych.


