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GORZOWWIELKOPOLSK1 
Stanowisko 10

Muzeum Okręgowa 
w Gorzowie Wlkp.

Badania prowadził mgr Tadeusz Szczurek. 
Finansowało Muzeum Okręgowe w Gorzowie 
Wlkp. Pierwszy sezon badań. Pozostałości 
osady kultury pucharów lejkowatych.

Stanowisko 10 położone jest we wschodniej części miasta - pomiędzy 
ulicami Podmiejską i Warszawską - na wysoczyśnie stromo opadającej w 
kierunku południowo-wschodnim /północna krawędź Pradoliny Toruńsko- 
Bberswaldzkiej/. Stanowisko odkryto w 1965 r . podczas budowy magazy
nów dla WSS 1 zostało częściowo zniszczone. /Literatura niemiecka wymie
nia we wschodniej części Gorzowa bogaty materiał kultury pucharów lejkowa
tych bez dokładniejszego umiejscowienia/. Zebrany przed dziesięciu laty 
przez pracowników budowy obfity materiał zabytkowy, nie wzbudził wówczas 
większego zainteresowania.

Badania - po powtórnej lokalizacji stanowiska - miały charakter roz
poznawczy. Wykop o powierzchni 84,75 m2 usytuowany w oęntralnej części 
płaskowyżu. Dostarczył on pięciu obiektów, w tym dwa paleAska 1 dwie ja 
my gospodarcze o trudnej do sprecyzowania w tej chwili funRcji - wszyst
kie kultury pucharów lejkowatych, piątego obiektu nie zdołano wyeksploro
wać. Nie stwierdzono żadnych pozostałości warstwy kulturowej, ani też nie 
udało się uchwycić pod humusem reliktów gleby kopalnej, pomimo uzyskania 
częściowego przekroju geologicznego oraz zdjęcia na całym wykopie warst
wy gliny calcowej o miąższości 30 cm.

Wyeksplorowane jamy i warstwa oma zawierały bogaty materiał kultu
rowy, zaś szczególną obfitością odznaczały się paleniska. Wśród dużej ilo ś
ci ceramiki wystąpiły fragmenty trzech naczyń zdobionych po wewnętrznej 
stronie pod wylewem odciskami stempelkowymi i sznura, ponadto ułamki na
czyń z ornamentem plastycznym /guzki na krawędzi wylewu 1 na szyjce, ta ś
mo wate ucha ze spadającymi listwami/ oraz fragmenty trzech przęślików. Za
bytki krzemienne, to głównie odpadki produkcyjne z narzutowego surowca bał
tyckiego, a także niewielka ilość drobnych narzędzi 1 nieregularnych wiórów 
ze śladami retuszowania. Materiał biologiczny ogranicza się do małej ilości 
węgielków drzewnych 1 kości w stanie daleko posuniętego rozkładu oraz od
cisków roślin 1 ziarniaków zbóż /? /  w polepie.

W świetle uzyskanych materiałów oraz ich wstępnej interpretacji sta
nowisko 10 rysuje się jako pozostałość osady szeroko pojętej fazy lubońskiej 
kultury pucharów lejkowatych.

Badania powinny być kontynuowane.


