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ziono szkielet może wskazywać na nagły zgon osobnika i pozo
stawienie go w miejscu, gdzie zmarł. Jama ze szkieletem na 
dnie ze względu na swoje rozmiary mogła być małą ziemianką· 
Druga głęboka jama też posiadała małą ilość zabytków, nato
miast w partii przydennej zalegała w niej grubsza warstwa 
popiołu· Wśród ciekawszych zabytków wydobytych z głębokich 
jam, zwraca uwagę miniaturowy toporek gliniany i krzemienne 
wkładki do sierpa.

Poza zasięgiem fosy V/ kierunku północnym w miej
scu znajdywania przez rolników dużych kamieni założono wy
kop rozpoznawczy. Odkryto w nim dwa nierownoległe rzędy 
kamieni, odległe od siebie 14 u, na zewnątrz których występowały ślady pierwotnych rowów, które sugerują wybieranie 
ziemi wokół kamieni i formowanie jakiegoś nasypu, dziś już 
rozmytego. Między dwoma rzędami kamieni odkryto jamę; w dol
nych jej częściach znaleziono dużo popiołu zawierającego 
najwięcej cerumiiii i kości kultury pucharów lejkowatych. 
Hieduży zakres prac na tym wykopie utrudnia pełniejszą in
terpretację, ale wydaje się, że mamy tu do czynienia z in
nym funkcjonalnie obiektem niż osada otoczona fosą, prawdo- 
podobnie z obiektem sakralnym.

Materiały przechowywane są w PMA w Warszawie.
Badania będą kontynuowane.

SZTYHWAG, g(B. Grudziądz Uniwersytet Mikołaja
woj.toruńskie Kopernika
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i Etnografii w Toruniu
Badania prowadził mgr Stanisław 
Kukawka z grupą studentów archeo
logii. Finansował WKZ w Toruniu.

• Pierwszy sezon badań. Osada kultu
ry pucharów lejkowatych, faza III B.

Stanowisko usytuowane jest w dolinie Wiały na sto
ku terasy nadzalewowej około 300 m na północ od szkoły w 
Małym Rudniku. Osada jest silnie zniszczona przez gospodar
kę rolną. Badaniami sondażowymi objęto wschodni skraj stano
wiska,

pOdsłonięto obszar 55 m /10 wykopów sondażowych/. 
Poniżej warstwy ornej we wszystkich wykopach zalegał calec, 
materiał sporadycznie tylko występował w partiach stropo
wych warstwy calcowej. Z powierzchni stanowiska oraz z wy
kopów pochodzi około 450 fragmentów ceramiki i około 20 
artefaktów krzemiennych /w tym 2 groty strzał/.

Stylistyka materiału ceramicznego pozwala wstęp
nie datować osadę na fazę III В rozwoju kultury pucharów 
.lejkowatych. Niektóre elementy zdobnictwa świadczą o sil
nych kontaktach ze społeczeństwami kultur strefy leśnej.



Ze względu na bardzo silne zniszczenie stanowiska, 
badania nie będą kontynuowane.

Materiały przechowywane są w lAiE UMK w Toruniu.
ŚWIERSZCZ0W, gm.Hrubieszów Uniwersytet Marii Curie-
woj.zamojskie Skłodowskiej w Lublinie
Stanowisko 1 Zakład Archeologii Polski

Badania prowadzili mgr mgr Sławo
mir Kadrów. Finansował Instytut 
Archeologii UW. Pierwszy sezon 
badań. Osady wielokulturowe 
/neolit, brąz, laten i rzym/.

pBadania sondażowe /powierzchnia wykopów 75 пз / 
podjęto na południowo-zachodnim skraju kilkuhektarowej osa
dy usytuowanej na łagodnie wyodrębnionym cyplu wysoczyzny 
lessowej, silnie eksponowanym nad dolinę rzeki Huczwy.

V/ trakcie badań odkryto 7 obiektów, w większości 
pozbawionych inwentarza zabytkowego. Jedynie obiekt 2 z ca
łą pewnością przypisać' można kulturze wołyńsko-lubelskiej 
ceramiki malowanej /obok fragmentów ceramiki odkryto tu 2 
rylce, 2 drapacze oraz szydło kościane/, obiekt 3 można 
prawdopodobnie wiązać z kulturą trzciniecką.’

Licznego i silnie zróżnicowanego materiału dostar
czyła natomiast miąższa na 0,6-0,7 m warstwa kulturowa, w 
której obok w większości trudnych do klasyfikacji kulturo
wej zabytków kościanych, wystąpił materiał ceramiczny kultu
ry wołyńsko-lubelskiej, amfor kulistych, strzyżowskiej, 
trzcinieckiej, łużyckiej oraz datowany na późny okres la
teński i okres wpływów rzymskich.

Jakkolwiek badania prowadzono jedynie na peryferii 
osady uzyskane wyniki wskazują na dużą wartość poznawczą 
tego stanowiska dla badań nad rozwojem kultur późnego neoli
tu i epoki brązu na obszarze wschodniej lubelszczyzny.
TARKOWO DOLNE, gm.Nowa Wieś Wielkawoj.bydgoskie Uniwersytet im. Adama
Stanowiska 23 i 6l Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Prahistorii 
Zespół Badań Kujaw

Badania prowadziła mgr Danuta Priu- 
ke z ramienia Zespołu Badań Kujaw. 
Finansował Uniwersytet Jagielloński. 
Czwarty /st.23/ i drugi /st.6l/ 
sezon badań: Osada i obozowiska 
ludności kultury pucharów lejkowa
tych oraz ślady osadnictwa ludnoś
ci kultury amfor kulistych ΐ schył- 
kowoneołitycznej.
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