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przyziemia budynku o wymiarach w poziomie 3,7 x 2 m i zasy- 
pisko^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 nieokreślonej bliżej funkcji.

Materiał zabytkowy zostanie przekazany Muzeum 
Śląska Opolskiego.

Z uwagi na zagrożenie stanowiska, badania powinny 
byó kontynuowane.
OSŁONIKO, gm.Puck Muzeum Archeologiczne
woj.gdańskie w Gdańsku
Stanowisko 2

Badania prowadziła mgr Danuta Król. 
Finansowało MA w Gdańsku. Siódmy 
sezon badań. Osada kultury rzucew- 
skiej.

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 gro ci ki 
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,
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sezon badań. Cmentarzysko kultury 
grobów kloszowych osada z okresu 
lateńskiego, osada kultury prze
worskiej, osada z okresu wczesne-
fo i późnego średniowiecza, grób redniowieczny?, ślady osadnictwa 
kultury pucharów lejkowatych i kul
tury iwieńskiej.

Stanowisko położone jest w obrębie terasy zalewo
wej doliny Wisły, na wzniesieniu będącym prawdopodobnie po
zostałością naturalnego wału przykorytowego rzeki. W litera
turze znane było z przypadkowego odkrycia grobu kloszowego 
i ceramiki z okresu rzymskiego znajdowanej, w dużej ilości, na powierzchni."

Kontynuując rozpoczęte w poprzednim sezonie prace 
zmierzające do rozpoznania obiektu, założono 5 sondaży /110 
nr/. Zarejestrowano 24 obiekty następujących jednostek kul
turowych:

1/ kultura łużycka? i pomorsko-Mkloszowa" - 8 obiek
tów. Poza grobem klosz’ôwym, składającym się z klosza, popiel
nicy i miseczki-pokrywki, były to standowe w zakresie wielkoś
ci, kształtu i charakteru, jamy będące typowym dla tego kręgu 
kulturowego przejawem osadnictwa. Chronologia: Ha D?-La A Cj

2/ kultura przeworska - 4 obiekty: paleniska i .nie
wielkie, mało charakterystyczne jamy. Chronologia: stadium Вt

3/ okres wczesnego i późnego średniowiecza - 5 obiek
tów, v: tym: grób szkieletowy /pozycja wyprostowana, na wznak, 
bez wyposażenia/, półziemianka lub piwniczka /wym.ok. 240 x 
240 cm, .gł.80 cm, z dużą ilością materiału źródłowego/, pale
nisko dymarskie, 2 jamy. Chronologia: fazy D-E /osada/?, grób 
późniejszy?
Pozostałe obiekty nie zawierały materiału datującego.

Materiały przechowywane są w Instytucie Prahistorii 
UAM w Poznaniu.
OTOK, gm.Olszewo-Borki Uniwersytet Warszawski
woj.ostrołęckie Instytut Archeologii
Stanowisko 1

Badania prowadził mgr mgr Jacek 
Kowalski, Grażyna Rejchert przy 
współpracy mgr.Juliusza Korsaka 
z Muzeum Okręgowego. Finansował 
WKZ w Ostrołęce. Pierwszy sezon 
badań. Osada kultury grzebykowo- 
dołkowej.

Przeprowadzono ratownicze badania stanowiska poło
żonego na wydmie w dolinie Narwi a niszczonego eksploatacją 
piasku na skalę przemysłową.


