
Aleksandra Cofta-Broniewska

Rybiny, gm. Topólka, woj.
włocławskie. Stanowisko 14
Informator Archeologiczny : badania 18, 56

1984



- üü -

PAWŁOWICE, gm, Stężyca 
woj, lubelskie 
Stanowisko 1

patrz
ôta4«  1л leń· kl

woj. leszczyńskie 
Stanowi «ko 3

PODRZEĆZE Polska Akademia Nauk 
Instytut H isto rii Kultur? M aterialnej 
Zakład Archeologii Wielkopc^eló 
w Poznaniu

«
Badania prowadzi) m gr Wojciech Śmigielski* Finansowa) ШКЫ 
PAN. Drugi sezon ha dań. C m entarzy· ko kurhanowe i grobów p ła
skich ludności kultury łużyckiej z okresu D epoki brązu. Cm enta
rzysko lu&ioścl kultury p rzew orskiej t  I-D  w .a , e.

Badania ratunkowe podjęte w 1982 r ,  ns stanowisku niszczonym pracam i leśnym i doprowadziły do odkrycia 
nieznanego dotąd cm entarzyska kultury łużyckiej oraz kultury przew orskiej. W 1964 r .  zbadano 4 groby kurhano
we /2  częściow o/, których nasypy ziemne nie zachowały s ię , ale konstrukcje kamienne były w dobrym stanie . Ich 
jądra kamienne m iały 3-3, 5 m śretkiicy i składały się  z 3-7 bruków kamiennych.

Były to groby bezpoplelnlcowe, między kamieniami rozrzucone były przepalone kości oraz drobne ułamki 
ceramiki* Odkryto także 3 przedm ioty brązowe: szpilę z piecząt kowatą główką, kółko z założonymi końcami» zdo
bione grupami ukośnych kresek  o raz fr. podłużnie Żłobkowanej bransolety. Pod dwoma kurhanam i o d b y to  jam y 
bez wyposażenia, natom iast jądro  kamienne trzeciego obsypane było intensywnie czarną ziem ią, Nasyp ziem ny 
jednego kurhanu zaobserwowano w profilu: składały się nań w arstw y plasku 1 próchnicy. Wśród ceram iki grobowej 
odkryto znaczną liczbę ułamków naczyń pionowo żłobkowanych oraz guzowych. Ozdoby brązowe znajdują liczne 
analogie na terenach południowych /C zechy, Morawy, kraje  naddunajskle/, Ten zespół datuje zatem  cm entarzysko 
na okres epoki brązu, a rytuał pogrzebowy, zw łaszcza ciałopalenie, pozwala je  przyp isać ludności kultury łużyckiej 
ł jej najw cześniejszej fazy.

Na cm entarzysku kultury przew oreklej zbadano pochówek konia. Na dnie głębokiej, lejkowatej Jamy, wypeł* 
nionej czarną ziem ią zalegał kompletny szkielet młodego /  do 2 la t /  osobnika płci nie ustalono, p rzy  którym  odkryto 
jedynie kilka drobnych ułamków ceram iku

Odkryto też ślady osadnictwa neolitycznego /kultury  pucharów lejkowatych/ o raz  Średniowiecznego w posta
ci ułamków ceram iki zalegających w próchnicy.

B ad a n ia  b ęd ą  k o n ty n u o w an e ,

PRUSZCZ GDAŃSKI patrz
woj. gdańskie ok res wpływów rzym skich

nlę 250 ru * v u * r j \v .ju  oowk» w,  i  czego w ięm zosc io oo iu  pomupowe, w p rzew ala jącej uczc ie  w iążą s ię  one z 
osadnictwem ludności kultury iw ieńskiej. W kategorii m ateriału  ruchomego pozyskano około: I.50Û fr,ce ram ik i»
2. 500 brył krzem iennych, 200 kamiennych oraz niewielkie Ilości kości, jak 1 polepy. W stępnie możne zrekonstruować 
jedną prostokątną budowlę słupową, odkrytą w całości. Była to najprawdopodobniej m ała osada / o  jednym zabudowa
n iu /. Na podstawie cech zdobnictwa 1 makrom orfologtl wytworów ceram icznych należy  zaliczyć ją  do ttw . grupy 
południowo-wschodniej kultury iw ieńskiej. Badania jednoznacznie potw ierdziły, i* wyróżniane w sezonie ubiegłym 
Jako o&otne fazy •lw ieńska" 1 " trzcin iecka” są sobie współczesne 1 tworzą Jeden koherentny zespół z dwoma rodza
jam i ceram iki: "stołową* /iw ieńską/ 1 "kuchenną* /trz tc lfo iecką/.

Wetępoa analiza zbioru źródeł krzem iennych, jaki pozostawiła po sobie ludność kultury iw ieńskiej wykazała 
kllkuna stuprocentowy udział su r owco w z im portu /głótfnle surowiec wołyński? /  o raz czekoladowy. W św ietle tych 
danych otw ierają się istotne możliwości przew artościow ania przyjmowanych dotychczas dla Kujaw ujęć system aty
zujących dystrybucji surowców krzem iennych, a w sz e rsze j skali system u powiązań dalekosiężnych ludności "iw ień- 
skiej*.

Badania nie będą kcntynilowane.
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P ra ce  prowadził zespół pod kierunkiem  doc. dr hab. A leksandry 
Cofty- Broniewskiej, Finansował Uniwersytet W arszawski, Drugi 
sezon badań osady ludności kultury iw ieńskiej o raz  śladów osad
nictwa ludności scbyłkowoneoll tycznej, kultu ry  pucharów lejkowa
tych 1 kultury am for kulistych.


