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BRZEŚĆ KUJAWSKI

woj. włocławskie
Stanowisko 5

Badania prowadził dr Ryszard βτγΐ1·1 przy udział* Piotr»
PipitmiXa, Finansował t : m u «c Włocławku, Urząd Htaat« t
ftziny w Brześciu Kujawskim ora a rtMJS w Łodzi. Czwarty «*zon wznowionych badań /kontynuacja prac B; Jażdżewskiego
z lat 1933 - 1939/. Stanowisko wielofculturów* I wleloofcresow od м з о Ш и po wczesne średniowiecze/B a d a n i* dotyczyły dużych rozmiarów obiektu kultury- ajżfor kulistych, /faza nłodsza wg T* tiiśłańskiego/. Przebadano powierzchnię dalszych 140 в2, co ostatecznie pozwoliło poznać pełne granic* zasię
gu tego obiektu /ogólna jego powierzchnia łącznie z badaniami K- Jażdżewskiego wynosi ok. 500 *2/.
Z badań sezonu '06 pochodzą liczne naterlały ceramiczne 1 krzemiano*, w tym znale*laka siekier 1 grotu
z krżenienla Świeciechowskiego. M północnej części obiektu występiło kilka mniejszych jam, położonych
na jego obrzeżu, w jednej z nich odkryto kalotę czaszki ludzkiej w obstawie kamiennej. Be uwagę zasłu
guje lufno znaleziony w warstwie kulturowej sierp * brązu, który jest dotęd jedynym przedmiotem świad
czącym o śladach osadnictwa kultury łużyckiej z IV lub V okresu epoki brąnj na półwyspie dawnego je
ziora Smętowa.

Materiały przechowywane są w zbiorach MAIS w Łex3*i.
Badania zakończono.
CHALAWŸ
woj. poznańskie
Stanowisko 15

Muzeum Archeologiczne
w Poznaniu

Badania prowadzili mgr Danuta Prinkę i dr Andrzej Prinkę.
Finansowało MA w Poznaniu· Trzeci sezon badań. Osada z
późnego odcinka fazy lubodsklej koltury puchar(kr lejko
watych oraz ślady osadnictwa ze schyłkowego neolitu, kul*
tury łużyckiej i wczesnego średniowiecza.
Prace skoncentrowano na dalszym rozpoznaniu tach, skraju zachowanej części osady. Założono
1? wykopów /nr LII-LX1X/. Dotychczas zbadano łącznie obszar ok. 13 arów. W r. 1987, na powierzchni
ok. S ardw odkryto 9 kolejnych obiektów /nr 34-41/. Ich partie stropowe były silnie zniszczone /bar
dziej, niż w przypadku obiektów odkrytych uprzednio/, stąd też ponad połowa materiału archeologiczne
go zalegała poza ich wypełniaklem. Ilustruję to następujęce dane liczbowat
a/ materiał kultury pucharów lejkowatych z obiektów - £82 £r- cećamtfcl, 1S wyrobów krzemiennych1 ok,
420 fr. polepy;
b/
с/

jw., sponad obiektów - 722 fr« ceramiki, 1 Ю wyrobów krzemiennych i ok.
jw., z części osady pozbawionej obiektów - 400 fr. ceramiki, 31 wyrobów
fr. polepy.

120 frpolepy»
krzemienny oh 1 o L 30

Ponadto znaleziono 23 przedmioty kamienne, z których część poświadcza - stwierdzone już w
poprzednich sezonach badawczych - rozwiniętą działalność wytwórczą /n.in. prawdopodobnie produkcję
siekier/.
Badania w obecnym sezonie; 1/ potwierdziły jego pófnolubortsfcą metrykę /faza VB wg wystanatyki centralnokujawskiej/j 2 / dostarczyły nowych danych, wskazujących na obeerośd również starszej
tradycji utyUatycinej /or.z etirsiej Гагу oeadnîczej/j Jak dotąd braJt Jednak wyatarcjajacaj Iloici
danych do jej szczegółowego datowania.
Prace na stanowiekui będą kontynuowanej również ze względu na jego postępująeą dewastację
/eta la eksploatacja zwitu/ oraz konieczność wyjaśnienia czasu jego funkcjonowania.

