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8 Neolit

ry łużyckiej — kuitury pomorskiej, okresu lateńskiego D, kultury wielbarskiej, późnego 
okresu wpływów rzymskich, wczesnego średniowiecza.

M ateriały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Pile.
Badania będą kontynuowane.

B o ro w a, s t. 11 Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
gm . lo co , w oj. rz e sz o w sk ie  
A ZP 96-70/17

Badania prowadził mgr P io tr M itura. Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Rzeszowie. Osada kultury pucharów lejkowatych.

Stanowisko położone jest na niewielkim garbie bezpośrednio przylegąjącym do doliny 
bezimiennego cieku. Badania o charakterze sondażowym miały za cel rozpoznanie zasięgu 
i rodząju osadnictwa kultury pucharów lejkowatych. Stanowiły przygotowanie do badań 
w następnym  sezonie. Założono wykop o powierzchni 20 m 2, w którym odkryto obiekt 
zawierąjący nieliczne fragm. ceramiki kultury pucharów lejkowatych.

M ateriały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Badania będą kontynuowane.

B ro d y  P o m o rsk ie , s t. 20 Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
gm . G niew , w oj. g d a ń sk ie  
AZP 22-45/52

Badania prowadził mgr Olgierd Felczak. Finansowane przez Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku. Siódmy sezon badań. Osada wielokultu
rowa: kultura ceramiki wstęgowej rytej, kultura pucharów lejkowa
tych i wczesna epoka żelaza.

Badania prowadzone były w centralnej i północnej części osady kuitury pucharów 
lejkowatych. Założono ogółem 6 wykopów (od 45 do 50} o łącznej powierzchni wynoszącej 
ok. 540 m .

Prace kontynuowane w centralnej części osady kultury pucharów lejkowatych potwier
dziły wcześniejsze dane i ustalenia dotyczące układu stratygraficznego, powstałego w wy
niku nałożenia się pozostałości po osadzie z wczesnej epoki żelaza na relikty osadnictwa 
neolitycznego. Wydzielono 3 zasadnicze warstwy, z których warstwę n r 2 należy łączyć 
z wczesną epoką żelaza, a warstwy n r 4 i 13 z kulturam i neolitycznymi. Negatywnym 
efektem charakterystycznym dla omawianego stanowiska jest dosyć duża destrukcja nie
których starszych obiektów przez młodsze osadnictwo. Odkryto łącznie 15 obiektów nie
ruchomych, którymi były jam y typu gospodarczego bądź odpadowego. Powierzchnia ich 
wynosiła od 1 do 5 m2, miąższość zaś wahała się w granicach od 30 do 80 cm. Jedenaście 
jam należy wiązać z kulturą pucharów lejkowatych. M ateriał archeologiczny stanowiła 
w przeważąjącej części ceramika wyżej wymienionej kultury  (ok. 700 fragm,), w niewiel
kim stopniu kultury ceramiki wstęgowej rytej (narzędzia i pół wytwory krzemienne oraz 
polepa). Na szczególną uwagę zasługują 2 całkowicie zachowane gliniane główki baranków 
pochodzące z naczyń kultury pucharów lejkowatych, odkryte w warstwie 13 (wykop 45 c). 
Należy podkreślić, iż jest to pierwsze tego typu znalezisko w Polsce północnej. Niewątpli
wie można je  interpretować jako dzieło sztuki neolitycznej, być może jest ono przejawem 
praktyk kultowych stosowanych przez ludność kultury  pucharów lejkowatych.

Badania będą kontynuowane.


