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20-lecie utworzenia
Instytutu Archeologii

Konferencja

Rubieże kultur - kultury rubieży. 
Z badań nad archeologią Europy 
Środkowo-Wschodniej od młodszej 
epoki kamienia do wczesnej 
epoki żelaza

Rzeszów, 2-3 grudnia 2019 r.

Miejsce obrad:
Rzeszów, ul. Pigonia 1 '
Uniwersytet Rzeszowski
Budynek A0
(Kolegium Nauk 
Przyrodniczych) 
Aula Główna



2 grudnia 2019 r. (poniedziałek)
9.00-13.30-SESJA I
(11.15-11.30 - przerwa kawowa)

Jan Machnik (Kraków-Rzeszów)
- Wprowadzenie w tematykę konferencji

Sławomir Kadrów (Rzeszów)
- Rzeszowski mikroregion osadniczy 
we wczesnym neolicie

Maciej Dębiec (Rzeszów), Thomas Saile
(Regensburg)
- On the Bandkeramik to the east of the Vistula 
River: at the limits of the possible

Constantin Preoteasa (Piatra Neamt)
- New data concerning the southern border 
of the Precucuteni-Cucuteni-Tripolye cultural 
complex in eastern Carpathians area

Taras Tkaczuk (Iwano-Frankiwsk)
- „Granice" lokalnych grup kultury try polskiej 
na etapie BII (IV tysiąclecie p.n.e.)

Dmytro Verteletskyi (Rzeszów)
- Nowe dane o osadzie obronnej kultury 
trypolskiej (C-ll) Myrohoszcza, st. 15 na Wyżynie 
Wołyńskiej

BaneHTMH flepraneB (KmuHHay)
- ripoÓJieMbi no3dnezo Tpunojibn

Małgorzata Rybicka, Dariusz Król (Rzeszów),
Livia Sirbu (Chięinau)
- Miejsce osady Gordineęti ll-Stincagoala 
w studiach nad eneolitem międzyrzecza 
prucko-dniestrzańskiego

Weronika Skrzyniecka (Poznań)
- Wytwórczość włókiennicza społeczności 
kultury trypolskiej na przykładzie odcisków 
tekstylnych na wyrobach glinianych.
Wstęp do problematyki

13.30- 15.00 - przerwa

15.00-19.00-SESJA II
(17.00-17.15 - przerwa kawowa)

Stefan Karol Kozłowski (Warszawa)
- Ścieżka i droga. Swoi i obcy

Małgorzata Rybicka, Andrzej Pelisiak 
(Rzeszów)
- Z badań nad pograniczem biokulturowym 
w IV—III tysiącleciu BC. Wczoraj i dziś

Marcin Szydłowski (Szczecin)
- Struktury surowcowe narzędzi kamiennych 
w kulturach neolitycznych i wczesnobrązo- 
wych. Na limesie Niżu i Pogórza

Janusz Budziszewski, Jakub Niebylski, 
Michał Szubski (Warszawa) 
- Występowanie i eksploatacja krzemieni 
w dorzeczu Dniestru i Złotej Lipy. Historia 
i perspektywy badań

Piotr Chachlikowski (Poznań)
- Bazalty wołyńskie. Studia nad identyfikacją 
złóż oraz recepcją surowca na Niżu Polskim 
w neolicie

Mirosław Makohonienko, Monika Panfil, 
Aleksander Kosko, Przemysław Makare
wicz, Marcin Ignaczak (Poznań), Taras 
Tkachuk, lhor Kochkin (Iwano-Frankiwsk) 
- Badania zmian środowiskowych epoki 
neolitu i brązu metodą analizy pyłkowej 
w strefie lasostepu zachodniej Ukrainy

Iwona Hildebrandt-Radke, Przemysław 
Makarewicz (Poznań), Zhanna
N. Matviishyna, Aleksandr Parkhomenko, 
Sergiy D. Lysenko (Kijów), IhorT. Kochkin 
(Iwano-Frankiwsk)
- Gleby jako wskaźnik zmian krajobrazowych 
obszarów lessowych Europy Środkowej 
w holocenie na przykładzie badań kurhanów 
kultury komarowskiej (Bukivna, Ukraina)

Piotr Gębica (Rzeszów)
- Globalne zdarzenia klimatyczne 
wholocenie - rejestracja, datowanie ¡znacze
nie w rekonstrukcji środowiska

19.30 - kolacja i spotkanie towarzyskie



3 grudnia 2019 r. (wtorek)
9.00-13.30-SESJA III
(11.00-11.15- przerwa kawowa)

Szymon Nowaczyk (Biskupin), Agnieszka 
Przybył (Wrocław), Joanna Rennwanz 
(Poznań)
- Grupa mrowińska - wielkopolski wariant 
kultury pucharów lejkowatych z północnych 
rubieży badenizacji

Marzena Szmyt (Poznań)
- Między Karpatami a Dnieprem.
Pogranicze lasostepu i stepu w pierwszej 
połowie III tys. p. Chr.

Anita Szczepanek, Paweł Jarosz, Piotr 
Włodarczak (Kraków) Zdzisław Bełka 
(Poznań), Maja Krzewińska (Sztokholm) 
- Społeczności schyłkowego neolitu w Polsce 
południowo-wschodniej w świetle badań 
interdyscyplinarnych

Danuta Żurkiewicz, Aleksander Kosko 
(Poznań), Piotr Włodarczak (Kraków) 
- Na rubieży Podola - projekt Jampol.
Osiągnięcia i perspektywy

PoiwaH OneKcaHflpoBUM JIi/itbi/ihchko 
(ßOHeqbK)
- rioxoeaHHH KyjibmypHoeo Kona ßaöune 
e depee'nHux mpynax-Konodax hk npone 
3aeanbHoeeponeucbKoT Modu 6poH3oeozo siny

Maria Pappa (Joanina), Stelios Andreou 
(Saloniki), Janusz Czebreszuk (Poznań) 
- Na pograniczu cywilizacji. Północna Grecja 
w epoce brązu na przykładzie doliny rzeki 
Anthemous

Jakub Niebieszczański, Jan Romaniszyn, 
Przemysław Makarewicz (Poznań), Igor 
Kochkin (Iwano-Frankiwsk), Vitaliy Rud 
(Kijów)
- Krajobrazy kurhanowe z neolitu i epoki brązu 
zachodniej Ukrainy

Jacek Górski (Kraków)
- Progresywne peryferyjne i zachowawcze 
centrum. Spojrzenie na trzciniecki krąg 
kulturowy

15.00-19.00-SESJA IV
(17.00-17.15 - przerwa kawowa)

Bi ktop IßaHOBkiM Kjuiomko (KuiTb)
- Hoei daHHi npoßHicmpoecbKuü ma By3bKuu 
mopzoeenbHi uunnxu doóu cepedHboT6poH3u

Yuriy Boltryk (Kijów), Marcin Ignaczak 
(Poznań)
- Fortece Ukrainy. Przyczynek do badań 
wczesnej epoki żelaza na pograniczu 
bałtycko-pontyjskim

JIioóob Kjiomko (KuTb)
- rpeąbKi Micpi^Hi oópa3u B dexopamuBHOMy 
Mucmeąmei flpaBoóepetKHoi' Cxicpii

łOpiii BompiiK (Ki/iTb)
- Mapxepu cyxonymHux KOMyHiKaąiu CKkpif 
(cnpoóa noujyity uinnxys óepezie floHmy 
do óepezie CfiHy)

Marcin Burghardt (Rzeszów)
- Grodki strzał typu scytyjskiego z południowo- 
-wschodniej Polski - nowe spojrzenie

Sylwester Czopek, Katarzyna Trybała-Zawi- 
ślak, Tomasz Tokarczyk, Ewelina Ocadryga- 
-Tokarczyk, Joanna Adamik-Proksa, 
Wojciech Rajpold, Marcin Burghardt 
(Rzeszów)
- Aktualny stan badań grodziska w Chotyńcu

Sylwester Czopek (Rzeszów)
-Znaczenie odkrycia aglomeracji chotynieckiej 
w kontekście sytuacji kulturowej na granicy 
Europy Wschodniej i Środkowej we wczesnej 
epoce żelaza

Marcin Wołoszyn (Rzeszów)
- Grody Czerwieńskie - stan i perspektywy 
badań

Dyskusja podsumowująca i zamknięcie 
konferencji

19.30 - kolacja i spotkanie towarzyskie

13.30-15.00 - przerwa


