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współczesny (stanowisko artyleryjskie z czasów 11 wojny światowej). Pozyskano stosunkowo 
dużo ułamków naczyń kultury łużyckiej oraz wczesnośredniowiecznych, 3 rozcieracze z pia
skowca i żelazny gwóźdź z dużą, płaską główką.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach i Materiałach do Dziejów Żup Solnych 
w Polsce”, t. XX, 1998. Badania zakończono.

Н Н И В Н В Н И Н
PODŁĘŻE, st. 4.
gm. Niepołomice, 
woj. krakowskie,
AZP 103-58/38

cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (V okres epoki brązu — wczesna epoka
żelaza)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 4 do 24 września przez 
mgr. Kazimierza Regułę (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka). Finansowane przez Mu
zeum Żup Krakowskich Wieliczka. Szósty sezon badań. Przebadano powierzchnię 50 m2.

Groby występowały na poziomie 95-136 cm od powierzchni gruntu, w obrębie piaszczy
stego calca. Jamy grobowe miały kształt owalny lub kolisty, ich dna zanikały na głębokości od 
130 do 185 cm. Wyróżniono dwa rodzaje grobów: a) jamowe ciałopalne bezpopielnicowe, ze 
szczątkami spalonych kości złożonymi poza naczyniem i b) jamowe symboliczne, bez spalo
nych kości. Wyposażenie składało się z placka glinianego, naczynia jajowatego, misy lub mi
seczki profilowanej i czerpaka uchatego, przy czym w grobach znajdowano od jednego do 
czterech naczyń z tego zestawu. W  obrębie stanowiska natrafiono też na znalezisko gromad
ne (żelazny pólkosek, długi żelazny toporek i mały kilof) z okresu wczesnego średniowiecza, 
datowane na XI-połowę XIII w.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach i Materiałach do Dziejów Żup Solnych 
w Polsce”, t. XX, 1998. Badania będą kontynuowane.

POPŁAWY. st. 14,
gm. Brańsk, 
woj. białostockie,
AZP 46-84/77

osada kultury łużyckiej (późna epoka brązu — wczesna epoka żelaza) 
osada wczesnośredniowieczna (XII—XIII w.)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 18 czerwca do 2 lipca 
przez mgr. Jerzego Maciejczuka (Muzeum Okręgowe w Białymstoku). Finansowane przez 
PSOZ. Pierwszy sezon badań. Stanowisko położone na stoku doliny Nurca, około 900 m na 
zachód od koryta rzeki i około 2 km na południowy wschód od grodziska w Brańsku, jest 
częściowo zniszczone przez eksploatację piasku do celów budowlanych. Wykop zlokalizowa
no na wschód od piaśnicy, w miejscu planowanej dalszej wybiórki piasku. Przebadano po
wierzchnię 75 m2.

W  warstwie kulturowej o miąższości dochodzącej do 110 cm znaleziono materiały cera
miczne (76 fragmentów), które można łączyć z kulturą łużycką. Ceramika była silnie rozdrob
niona i nie tworzyła wyraźnych skupisk. Na głębokości około 60 cm od powierzchni, w części 
północnej wykopu, natrafiono na częściowo zniszczony wkopem fragment półziemianki z pa
leniskiem. Wewnątrz obiektu znaleziono 135 fragmentów ceramiki datowanej na XII—XIII w. 
Poza tym w części południowej wykopu natrafiono na 3 niewielkie jamy, nie zawierające 
żadnego materiału datującego.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Białymstoku.
Badania nie będą kontynuowane.

Poznań, Wzgórze Św. Wojciecha patrz: późne średniowiecze

PUCK, st. 15,
gm. loco, 
woj. gdańskie,
AZP 4-42/17

ślady osadnictwa neolitycznego 
osada z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza 

Ratownicze, przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu przez 
mgr Danutę Król (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez parafię kato
licką p.w. św. Piotra i Pawła w Pucku. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 2500 m2.

Odsłonięto łącznie 32 obiekty, w tym 20 palenisk, 10 jam zasobowych i odpadkowych 
oraz 2 obiekty mieszkalne. Wszystkie obiekty zalegały bezpośrednio pod 20-centymetrową 
warstwą humusu, na poziomie gliny. Paleniska miały od 60 do 80 centymetrów średnicy. 
Obiekty mieszkalne — szałasy, zarejestrowano bezpośrednio pod humusem, na podstawie 
zachowanych śladów słupów występujących na planie owalu. Średnice szałasów miały 2,5/2 m
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ZU i 1,5/1,2 m. W części centralnej szałasów zarejestrowano ślady palenisk. Materiały ruchome 

pozyskane z obiektów datowane są na epokę brązu. W warstwie humusowej znaleziono odłupki 
krzemienne, rdzeń i 2 drapacze datowane na okres neolitu.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie „Pomorania Antiqua”.

Badania nie będą kontynuowane.

Puławy-Włostowice, st. 3, patrz: wczesne średniowiecze
gm. loco, woj. lubelskie

PYSZNICA, st. 1, · ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit)
gm. loco, ■ cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej (późna epoka brązu — wczesna epoka żelaza)
woj. tarnobrzeskie, Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z podjętymi pracami budowlanymi, prze-
AZP 92-77/21 prowadzone w maju przez dr. Sylwestra Czopka (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finanso

wane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. Przebadano 144 n r  terenu cmentarzyska i 13,5 n r  
sondaży założonych poza granicą występowania grobów, łącznie 177,5 n r  powierzchni.

Celem badań była eksploracja kolejnej partii stanowiska i w miarę możliwości uchwyce
nie granic nekropoli od południa i wschodu, a także rozpoznanie stratygrafii części leżącej 
poza cmentarzyskiem, objętej planami inwestycyjnymi. Sondaże w' tej części założone dały' 
wynik negatywny — nie odkryto układów stratygraficznych warstw i obiektów prahistorycz
nych. Wystąpiły jedynie pojedyncze fragmenty ceramiki, w tym, nieliczne, kultury pucharów 
lejkowatych (m.in. z odciskami prostokątnego stempelka pod krawędzią). Udało się nato
miast uchwycić południową i wschodnią granicę cmentarzyska, tak więc (poza terenem nie
dostępnym dla badań i zniszczonym przed 1974 rokiem) jest ono przebadane w całości i ma 
postać zwartego skupiska grobów, ciągnącego się z zachodu na wschód pasem o wy miarach 
około 25 x 12,5 m. W  sezonie 1996 odkryto 87 grobów (ostatni numer 770), z czego 79 to 
groby popielnicowe, a 8 — ciałopalne bezpopielnicowe (3 pewne i 5 prawdopodobnych, wy
dzielonych jako skupiska przepalonych kości). Zdecydowanie przeważały czyste groby popiel
nicowe, zawierające tylko glinianą urnę. Naczynia przykrywające stwierdzono tylko w dwóch 
grobach — w jednym była to misa, w drugim odwrócona do góry dnem waza nadsańska (ta
kie naczynie w roli przykrycia popielnicy wystąpiło po raz pierwszy). Pozostałe elementy wy
posażenia były równie nieliczne: przystawki znaleziono w 15 grobach (w jednym dwie, w p o  
zostałych po jednej), przedmioty brązowe w dziewięciu — były to drobne ozdoby druciane 
(kółka, skręty, fragmenty zawieszek) i blaszane (paciorki rurkowate z cienkiej blaszki). W dwóch 
grobach stwierdzono obecność krzemieni, które w większej ilości wystąpiły poza zespołami 
grobowymi (m.in. asymetryczny grot oszczepu-włóczni z krzemienia pasiastego i fragment 
gładzonej siekiery z krzemienia świeciechowskiego). Materiał ceramiczny był dość różnorod
ny, w sposób istotny uzupełniający dotychczasowy zbiór naczyń. Zwraca uwagę odkrycie ty
powych waz nadsańskich i naczyń do nich zbliżonych oraz innych form wazowatych, w tym 
ewidentnie nawiązujących do uznawanych za typowe dla 111 fazy rozwojowej grupy tarno
brzeskiej. Z tej samej fazy pochodzi chropowacony garnek zdobiony ornamentem plastycznym, 
który można uznać za jedno z najmłodszych naczyń znalezionych na cmentarzysku.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej", t. II, 1997.
Badania zakończono.

RACULA, st. 15, · cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (III okres epoki brązu)
gm. Zielona Góra, Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z inwestycjami budowlanymi, grożącymi
woj. zielonogórskie, nieodwracalnym zniszczeniem stanowiska, przeprowadzone w dniach od 22 kwietnia do 10
AZP 62-15/19 maja przez mgr mgr Małgorzatę Lewczuk i Julię Orlicką (Muzeum Archeologiczne Środko

wego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy). Finansowane przez Dyrekcję Okrę
gową CPN w Nowej Soli. Pierwszy sezon badań. Badaniami objęto teren w trójkącie wyzna
czonym przez „starą” drogę z Raculi do Niedoradza i nową obwodnicę Zielonej Góry, ogółem 
około 20 arów. Wykop założono wzdłuż osi biegnącej prostopadle do „starej” drogi, przy 
lesie, w miejscu największego zagęszczenia ceramiki i kości na powierzchni.

Stan zachowania cmentarzyska był bardzo zły, głównie z powodu intensywnego wykorzy
stywania terenu w celach rolniczych. Uniemożliwiało to odróżnienie grobów od jam towa
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