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Finansował UJ, Pierwszy sezon badań, 
Obozowisko kultury pucharów lejkowatych 
/faza U/.

Stanowisko położone jest na wyaoczyźnie blisko krawędzi doliny 
Tążyny, w strefie gleb bielicowych. Zbadano powierzchnię 151 m2.

Odkryto 49 obiektów, w tym 14 jam 1 35 dołków po słupowych. 
Wśród nich 9 jam i 14 dołków reprezentuje kulturę pucharów lejkowa
tych, Pozostałe pochodzą z czasów nowożytnych. Obiekty kultury pu
charów lejkowatych łącznie z rozproszeniem materiałów ruchomych 
te j kultury w warstwach, tworzą zwarty kompleks mieszkalno-gospo
darczy /obozowisko/. Kompleks ten /odsłonięty w całości/ składał się 
z szałasu /? / w rzucie poziomym trapezowatego /długośó na osi N-S 
około 8 m, szerokość: ściany południowej - 6, 5 m, północnej - 4 , 5  m/ 
oraz zespołu jam gospodarczych otaczających budowlę od btrony połud
niowej i  wschodniej. Materiał ruchomy występował w ramach bardzo 
ostro określonych granic w obrębie budowli i  je j otoczenia, tworząc 
owal o wymiarach 12 x 11 m. Uzyskano bardzo liczny zbiór ceramiki 
i  krzemienia /w tym czekoladowego/.

Materiały są przechowywane w Katedrze Archeologii UAM.

Badania zakończono.

REWA, gm, Kosakowo Muzeum Archeologiczne
woj, gdańskie w Gdańsku
Stanowisko 1

Badania prowadził mgr Olgierd Felczak. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Gdań
sku, Drugi sezon badań. Osada kultury rzu- 
cewskiej,

W wyniku danych uzyskanych na -podstawie badań archeologicz
nych przeprowadzonych w ubiegłym roku, wykopy tegoroczne założono 
w przypuszczalnym centrum osady tzn, w środkowo-wschodniej części 
wzniesienia.
Ogółem łączna powierzchnia wykopów wyniosła 150 m2,

Badania wykazały, że bezpośrednio pod 25-centymetrową war
stwą orną znajduje Bię warstwa kulturowa, której średnia miąższość 
wynosi okołd 30 cm. W niektórych częściach przebadanego obszaru 
wykazywała ona tendencję do zanikania,

W obrębie warstwy kulturowej odkryto 5 jam gospodarczych, 
jedno palenisko oraz jeden obiekt mieszkalny /wymiary 3 x 4  mf,  
pierwotnie częściowo naziemny za czym przemawiała obecność słup
ków pod jego wschodnią częścią. W zachodniej części omawianego 
obiektu znajdowało się palenisko o wymiarach 110 x 100 cm.
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Inwentarz obejmuje następujące materiały archeologiczne nale
żące do kultury rzucewskiej:

1, Ceramikę w ramach której wyróżniono takie formy jak: amfory, pu
chary, naczynia zasobowe, m isy i naczyńka miniaturowe. Najczęst
szym zdobieniem, występującym na naczyniach był ornarbent sznuro
wy oraz stempelkowy. Łączna waga ceramiki wyniosła około 100 kgm

2, Wyroby krzemienne - 5 grocików lancetowatych, 2 grociki liściowa- 
te, drapacze, skrobacze i inne narzędzia.

3, Bursztyn - 1 fragment ozdoby i kilka gramów surówek bursztyno
wego.

4, Kości zw ierzęce.

5, W ęgiel drzewny.

Badania będą kontynuowane,

RZESZÓW Muzeum Okręgowe
Stanowisko 68 w Rzeszowie

Badania prowadził mgr Wojciech B lajer przy 
konsultacji prof. dr. hab, Jana Machnika. Finan
sowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie,
P ierwszy sezon badań. Osada wielokulturowa 
epoki neolitu i wczesnej epoki brązu.

Stanowisko położone jest w północno-zrchodniej części miasta 
na Osiedlu Baranówka IV A, na lewobrzeżnej, północnej terasie nadza- 
lewowej rzek i Przyrwy. Wydaje się, że materiał zabytkowy występuje 
przede wszystkim na cyplu terasy, słabo wyodrębnionym, lekko nachy
lonym ku zachodowi, a wyraźnie ku południowi i wschodowi.

Eksploracją objęto przede wszystkim obiekty naruszone przez 
rów gazociągu. Następnie odsłonięto /częściowo przy pomocy spycha
cza/ obszar około 7 arów w centralnej partii cypla i wykonano 2 rowy 
sondażowe o przebiegu na osi S-N i wymiarach 6 0 x 2 m l l 0 0 x 2 m  
w celu uchwycenia zasięgu stanowiska ku północy. Ogółem przebadano 
29 jam /3 neolityczne, 2 - kultury Chłopice-Vesele, 10 - kultury trzc i- 
nieckiej, pozostałe o jeszcze nieustalonej chronologii/ i 29 dołków słu
powych. W rowach sondażowych uchwycono warstwę kulturową zalegają
cą wobniteniach terenowych. Wszystkie badane jamy miały zarys okrą
gły lub owalny, a przekrój trapezowaty lub prostokątny. Doły słupowe 
były płaskodenne, rzadziej ostro zakończone /w tym 4 ślady słupów 
wbitych skośnie - nachylonych ku południowi/.

Wśród zabytków neolitycznych na uwagę zasługują ułamki cienko
ściennych półkulistych miseczek, naczyń workowatych o chropowaconej 
powierzchni zdobionych guzkami oraz naczyń na pustej nóżce, a także 
3 uszkodzone siekierki z łupku, drapacz i zbrojnik z krzemienia wołyń-


