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ок. 14 ш. Długość pozostałych trudna jest do określenia. Wszystkie budynki zorientowane 
są w kierunku północ-południe.

Material zabytkowy stanowią fragm. naczyń, zabytki krzemienne, obsydian. Ceramika 
reprezentuje typowe formy kultury ceramiki wstęgowej rytej.

Badania będą kontynuowane.

R zucę wo, s t. 1 Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
gm. P uck , woj. g d ań sk ie  
AZP 04-42/1

Badania prowadziła mgr Danuta Król. Finansowane przez Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Kontynuacja badań z 1. 
1927-1929, 1983-1989. Osada kultury rzucewskiej.

Osada położona jest na krawędzi Kępy Puckiej, ок. 1 km na północny wschód od 
centrum wsi Rzucę wo. Przebadano obszar ok. 120 m2. Jeden z wykopów założono w za
chodniej części osady, pozostałe w środkowej części. Wyróżniono silnie rozmyte stopnie 
terasowe w zachodniej części osady. Wydzielono: fragm. chaty słupowej, ślady słupów, 
paleniska (prostokątne i owalne).

W materiale zabytkowym wydzielono: 11 siekier kamiennych, fragm. topora, płyty 
szlifierskie, 4 siekiery krzemienne, drapacze, groty, rylce, wiertniki, wiórowce, trapezy, 
wyroby bursztynowe (bryłki bursztynu, fragm. paciorka rurkowatego), fragm. topora 
glinianego, fragm. ceramiki (puchary, misy, naczynia miniaturowe, naczynia rynienkowa- 
te).

Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Badania będą kontynuowane.

S zk la rsk a  P o ręb a  Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze
Jak u szy ce-O rle , et. 2 Wojewódzki Konserwator Zabytków
woj. je len io g ó rsk ie  w Jeleniej Górze.
AZP 86-13/—

Badania prowadził Wojciech Grabowski na zlecenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze. XVlII-wieczna huta szklą.

Celem badań w sezonie 1990 była dalsza eksploatacja stanowiska pod kątem uchwyce
nia ścisłej lokalizacji huty (zabudowa, miejsca wytopu — piece oraz urządzenia pomocni
cze). Prace dostarczyły wiele materiału zabytkowego.

Badania będą kontynuowane.

S zum inka, s t. 7 Muzeum Okręgowe w Chełmie
gm. W łodawa, woj. che łm sk ie  
AZP 70-90/—

Badania prowadził: Wojciech Mazurek. Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Chełmie. Pierwszy sezon badań. Osadnictwo z epoki 
brązu.

Stanowisko jest położone na krawędzi doliny bezimiennego cieku okresowego, której 
dno zostało po П wojnie światowej wykorzystane do budowy tzw. Kanału Partyzantów, 
Ekspozycja jest skierowana na północny zachód. Obiekt leży w pobliżu szosy łączącej 
Włodawę z Terespolem, oddalony ok. 150 m na zachód od niej.


