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Przebadano obszar 2,76 ara zakładając wykopy w
sektorach A,B,C,D. Prowadzono również intensywne rozpozna
nie geologiczne na stanowisku i w jego otoczeniu wykonując
wiercenia w 78 punktach.
Odkryto ślady dwóch obozowisk sezonowych ludności
kultury rzucewskiej z okresu późnego neolitu, związanych z
obróbką bursztynu. Jedno z nich zlokalizowane jest w sekto
rze C, a drugie w sektorach B,D. Wystąpił w nich bogaty
inwentarz zabytków. Zdecydowanie dominują odpady bursztynu
z produkcji ozdób bursztynowych /ок. 2,5 tys.odłupków,
okruchów i łusek/. Znaleziono również kilkadziesiąt półwytworów ozdób reprezentujących wszystkie stadia obróbki. Do
form unikatowych należą natomiast ozdoby całkowicie wykoń
czone. W dotychczasowym materiale zdecydowanie przeważaja
półwytwory cylindrycznych paciorków rurkowatych, paciorków
guzkowatych z otworem w kształcie litery "V", natomiast spo
radycznie wykonywano tu również paciorki w kształcie podwój
nego topora o zarysie prostokątnym i owalnym oraz zawieszki
owalne. Surowiec bursztynowy w tegorocznych wykopach jest
ubogo reprezentowany.
Razem ze wspomnianymi zabytkami bursztynowymi wy
stąpiły narzędzia związane z obróbką. Są to: piaskowcowe
podkładki do szlifowania i polerowania ozdób, pazury, wiertniki, odłupkowe siekierki krzemienne, 2 małe siekierki ka
mienne oraz tłuki kamienne. Ponadto odkryto około 570 zabyt
ków krzemiennych, związanych prawie wyłącznie z techniką łuszczniową. Wykorzystywano tu dwa gatunki krzemienia: narzutowy
bałtycki barwy szarej oraz pomorski.
Ceramika reprezentuje formy charakterystyczne dla
stanowisk kultury rzucewskiej z obszaru Wysoczyzny Elbląskiej.
Jest jednak mniej starannie wykonana i rzadziej zdobiona. Na
uwagę zasługuje m.in. obecność naczyń wanienkowatych.
Badania będą kontynuowane.
NOWA WIEÖ GŁUBCZYCKA, gm.Głubczyce
woj.opolskie
Konserwator Zabytków
Stanowisko P
Archeologicznych w Opolu
Badania prowadził mgr Klemens Ma
cew!cz . Finansował WKZ w Opolu.
Pierwszy sezon badań. Osada neoli
tyczna i kultury łużyckiej.
Stanowisko jest położone około 750 m na wschód od
wsi i około 200 m na północ od strumienia Złotnik. Odkryte
zostało podczas badań powierzchniowych w 1969 roku przez
Zbigniewa Bagniewskiego i studentów archeologii Uniwersytetu
Wrocławskiego.
W miejscu najintensywniejszego występowania zabyt^
кów założono mały wykop ratowniczy o powierzchni około 20 m .
W jego obrębie odsłonięto i przebadano dwa obiekty - ślady
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przyziemia budynku o wymiarach w poziomie 3,7 x 2 m i zasypisko^jamy gospodarczej. Zagłębiały się one w calec na głę
bokość około 1,9 m. Stropowe partie przenikające w warstwę
orną były naruszone i przemieszane. Wśród zawartości kultu
rowej dominowały ułamki naczyń glinianych kultury łużyckiej
i kości zwierzęce. Ponadto znaleziono fragmenty szpili i spi
rali z brązu oraz dwa przedmioty z kości i kamienia o nie
określonej bliżej funkcji.
Materiał zabytkowy zostanie przekazany Muzeum
Śląska Opolskiego.
Z uwagi na zagrożenie stanowiska, badania powinny
byó kontynuowane.
OSŁONIKO, gm.Puck
woj.gdańskie
Stanowisko 2

Muzeum Archeologiczne
w Gdańsku
Badania prowadziła mgr Danuta Król.
Finansowało MA w Gdańsku. Siódmy
sezon badań. Osada kultury rzucewskiej.

Osada położona jest nad klifowym brzegiem Zatoki
Puckiej. V/ profilu klifu widoczna jest warstwa kulturowa.
Badaniami objęto obszar 250 m . Wykopy założono w części za
chodniej i południowej osady.
Odkryto; obiekty mieszkalne /fragment domostwa
słupowego, fragment półziemianki/, 2 paleniska i grób /?/.
Oba paleniska wystąpiły poza obiektami mieszkalnymi. Jedno
z nich zbudowane zostało na planie prostokąta. Wśród zabyt
ków znaleziono fragmenty ceramiki z ornamentem poziomych
żłobków i stempelków, karbowane wylewy.
V/ materiale krzemiennym stwierdzono: 2 grociki
lisciowate retuszowane na całej powierzchni, wykonane z
krzemienia tzw.jaskółczego chlebka; drapacze wykonane z ma
sywnych odłupków korowych,przekłuwacze, odłupki i fragmenty
wiórów.
Materiały przechowywane są w MA w Gdańsku.
Ze względu na procesy osuwiskowe jakim poddany
jest odcinek klifu nad którym położona jest osada, prace
będą kontynuowane.
0TŁ0CZYN
woj.włocławskie
Stanowisko 5,

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Prahistorii
Zespół Badań Kujaw
Badania prowadził zespół pod kie
rownictwem doc.dr liab.Aleksandry
Cofty-Broniewskiej. Finansował
Uniwersytet 'Warszawski. Pierwszy

