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zagęszczeri jam 1 dołków posłupowych, bardzo trudna jest Inter» 
pretacja ewentualnych śladów budowli słupowych« Najciekawszym 
odkrytym obiektem Jest piec garncarski typu mlelerza kopulastego przynależny do kultury przeworskiej, średnica jego wynosiła 1 , 1 a, zaś zaohowana głębokość 0,3 m. 3oiany o grubości 
6koło 10 ce wykonane były z silnie wypalonej gliny z utyciem, 
w charakterze wzmocnienia od strony zewnętrznej, potłuczonych ułamków naczyń. Na uwagę zasługuje wykonanie pod piecem rodzaju ftndamentu w postaci podsypki z ziemi próehnJcznej, sięga· jąoej głębokości 45 cm pod Jego dno.

Badania dostarczyły ciekawych informacji odnośnie plani- 
grafii stanowiska. Wydaje się, że w rzeczywistości uchwycono na Jego obszarze 3 niezależne osady. W centrum zbadanego te- reçu mieściła się osada kultury łużyckiej, doofcoło której 
widoczne było bardzo wyraźne rozrzedzenie obiektów. Osada miała w planie kształt owalu /wymiary 70 x 65 m /, ■ pustym, prostokątnym majdanem w Środku /wymiary 21 * 15 m /, Na po- iedniowy zachód od niej uchwycono fragment następnej oaady 
kultury łużyckiej, gdzie na przestrzeni około 800 m2, skoncentrowane było ponad 150 jam. Na całej tej powierz ctoni rozrau- oone były obiekty kultury pucharów lejkowatych, przeworskiej i z okresu wczesnego średniowiecza. Natomiast w części północnej zbadanego obszaru uchwycono skraj kolejnej osady z prze
wagą obiektów kultury przeworskiej*

Materiał zabytkowy do około 10 000 ułamków ceramiki, na· stąpnie siekierka kamienna i piła krzemienna kultury puoharów lejkowatych oraz topór rogowy i fragment figurki glinianej tcw.idola półksiężycowatago kultury łużyckiej. Na podstawie 
ceramiki stwierdzić można, że materiały kultury pucharów lejkowatych należą do fazy lubońskiej, natomiast w cerweice kultury łużyckiej wyraźne oą elementy kultury wsobodteiopooore- 
klej, a chronologię jej można określić na okre« halsztacki oraz wczesny i środkowy okras przedrzymski. Osada taultury przeworskiej pochodzi z późnego okresu przedrzymsklego, natomiast wczesnośredniowieczna z fazy A-В tego okreeru. ■

Materiał z badań znajduje się w Katedrze Archeologii UAM.
Badania etanowiaka zakończono.
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Q0RZÖW WIELKOPOLSKI, Muzeum Okręgowe
Stanowisko 10 w Gorzowie wlkp»

Badania prowadził mgr Tadeusz Szczurek. Finansowało Muzeum Okręgowe w Gorzowie Wlkp. Trzeci sezon badań. Pozostałości osady kul
tury pucharów lejkowatych, faza lubońska*

Stanowisko położone jest we wschodniej części miasta, ns 
wysoczyinis pomiędzy ulicami Podmiejską 1 Warszawską. Wykop



2w roku bieżącym objął obszar 200 m . Odkryto i wyeksplorowano 
3 Jamy /nr 18 - 20/, w tym 2 paleniska - wszystkie obiekty kultury pucharów lejkowatych. V dalszym ciągu nie ujawniono ani pozostałości budowli mieszkalnych, ani siadów warstwy kulturowej.

Bogatą zawartością zabytków ceramicznych odznaczały alf obiekty nr 18 - 20 /paleniska/· Obok charakterystycznych dla osady, uzyskanych w całości i w większych fragmentach, ezerokootwo- rowyoh naczyń z podkowiastymi listwami, amfor z szerokimi taśmo
wa tymi uchami, wystąpiły także fragmenty kubków, oienkościennych 
czerpaków oraz ułamki dzbanka zdobionego odciskami sznura*

Materiał kamienny - bardzo bogaty - zawierał fragment młota, 
dużą liczbę rozcieraczy do żaren oraz płyty szlifierskie. Występujący nadal obficie krzemienny materiał zabytkowy składał się 
z rozmaitego rodzaju odpadków produkcyjnych» drobnych narzędzi, dużej liczby drapaczy na masywnych odłupkaeh oraz Jednej siekierki.

Teren stanowiska ma być objęty przed rokiem 1980 pracami inwestycyjnymi. Istnieje zatem konieczność przyśpieszenia badań - przy wsparciu finansowym Inwestora WS3 "Społem" w Gorzowie Wlkp.
Materiały zabytkowe z badań stanowią własność Muzeum Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
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GÖRA STRĘKOWA, gra.Zawady woj. łomżyńskie Stanowisko 1

GRZYBOWA GÖRA,gm.Mirzec woj.kieleckie Stanowiska "RYCKO"

GUŹLIN, gm.Brześć Kujawski 
woj,włocławskie Stanowisko 1

patrzepoka brązu

patrzpaleolit 1 mezolit

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Lodzi

Badania prowadził mgr Ryszard Grygiel, przy 
współudziale Piotra Boguckiego.Finansowalii WKZ we Włocławku,Urząd Miasta 1 Gminy w Brześciu Kujawskim oraz Muzeum Archeologicz
ne w Łodzi. Pierwszy sezon badań* Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej i grupy brzesko- kujawskiej kultury lendzielsklej.

Przy budowie drogi z Plkutkowa do Brześoia Kujawskiego /tzw.trakt snulski/ w lataoh trzydziestych w czasie ekspedycji


