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- 33 DĘBCZYNO, gm .Białogard
woj. kos zallńskie
Stanowisko 3

patrz
okres wpływów rzymskich

CDOW
woj. krakowskie
Stanowisko łł

Muzeum Żup Krakowskich
w W ieliczce

Badania prowadził Kazimierz Reguła. Finansowało Mu
zeum Żup Krakowskich W ieliczka. Oamy sezon badań.
Osada wielokulturowa - neolityczna, z okresu przedrzymsklego i wpływów rzymskich.
Przekopano obszar o powierzchni 650 m2, odkrywając 1 owalną
ziemiankę, 5 kolistych jam gospodarczych, 5 palenisk otwartych powiąza
nych z kulturą ceramiki promienistej późnego okresu neolitu, 1 naziemną
chatę słupową, w rzucie poziomym prostokątną, kultury przew orskiej z
okresu B 2*C^ oraz 17 śladów po słupach.
M ateriał zabytkowy kultury ceramiki promienistej reprezentowany
jest w postaci dużych zasobnie, garnków workowatego kształtu, amfor bo
gato zdobionych, mis z uszkami "rożkowymi", małych kubków z taśmowatymi uchwytami i naczyń ostroprófilowanych. Z innych zabytków na uwagę z a 
sługują fragmięnt ciężarka tkackiego, 2 przęślik i gliniane, 6 żaren, 4 rózcieracze, 2 gładziki, kawałek siekierki gładzonej oraz rdzenie, wióry i
odłupkl krzemienne.
W inwentarzu związanym z kulturą przew orską na wyszczególnienie
zasługują fragmenty naczyń esowatych, jajowatych, czarek ostroprofilow anych, misowatych c zar na pustej nóżce, małych czarek z cylindrycznymi
brzegami 1 półkolistym dnem, a także naczyńko w typie c z a sz dackich. P o 
nadto z innych wyrobów znaleziono gliniany p rzęślik , 1 osełkę i 2 gładzi
ki z piaskowca.
M ateriały złożono w Muzeum Żup Krakowskich W ieliczka.
Badania będą kontynuowane.
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- 34 M ilisauskasa. Pierw szy sezon badań. Osada kultury pu
charów lejkowatych, ślady osadnictwa kultury ChłopiceV ese!d.
Badania prowadzono w ramach programu badawczego mikroregionu
osadniczego kultury pucharów lejkowatych w dorzeczu Nidzicy.
Stanowisko położone je st na wierzchowinie wzniesienia wchodzące
go w skład obrzeżenia doliny Nidzicy 1 wyznacza północno-zachodnią pe
ryferią skupienia osadniczego kultury pucharów lejkowatych nad górną W is
łą . Przekopano łącznie powierzchnią 4 ,5 a r a . Zbadano 6 jam uzyskując ma
teriały ceramiczne klasycznej fazy tej kultury pucharów lejkowatych w r e jo 
nie lessów krakowsko-miechowskich, o pewnych jednak cechach pozw alają
cych zaliczyć je do stosunkowo wczesnego etapu tej fazy. W materiałach
krzemiennych uderza znaczny udział surowca nadbużańskiego. Na podsta
wie dokonanych obserw acji wydaje s ią , że jest to niewielkie osiedle o po
wierzchni około 0-75 ha, o bardzo rzadkiej zabudowie, co wskazywałoby na
jednorazowe użytkowanie osady. Całkowite zbadanie tego typu stanow iska,
praktycznie możliwe w jednym sezonie wykopaliskowym, mogłoby dostarczyć
podstawowych danych dla typologii ceram iki, planigrafii osiedla, funkcji jam.
W badanych nawarstwieniach akumulacji stwierdzono pewną ilość fr a g 
mentów ceramiki kultury C hłopice-V eselć.
M ateriały znajdują sią w ZAM 1HKM PAN w Krakowie.

GN1EWOWO, gm .Śm igiel
w oj.leszczyńskie
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Muzeum Okręgowe
w Gorzowie Wlkp.

Badania prowadził mgr Tadeusz Szczu rek . Finansowało
Muzeum Okręgowe i WKZ w Gorzowie Wlkp. Drugi sezon
badań. Pozostałości osady kultury pucharów lejkowatych,
fazylubońskiej.
Wykop 11 objął obszar 192 m2. Ogółem odkryto i wyeksplorowano 13
jam, w tym 7 ewidentnych palenisk - wszystkie obiekty kultury pucharów
lejkowatych; nie stwierdzono warstwy kulturowej. Obserwacje zm ierzają
ce do uchwycenia pozostałości po konstrukcjach drewnianych dawały wynik
negatywny ze względu na gliniaste podłoże rozkładające zazwyczaj bez śła dów pozostałości organiczne.

