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SKAWINA, pow.Kraków patrz
okres wpływów rzymskich

STACZE, pow.Ełk 
Stanowisko 1

Państwowe Muzeum Archeolo
giczne w Warszawie

Badania prowadzili dr Elżbieta Kempisty i mgr Krzysz
tof Kowalski. Finansował WKZ w Białymstoku. Pierw
szy sezon badań. Osada neolityczna.

Stanowisko położone jest u ujścia rzeki Legi do jeziora Stackiego/ Na 
niewielkim wzniesieniu graniczącym od strony wschodniej i północno-wschod
niej z jeziorem a południowej i południowo-wschodniej z rzeką, występują l i 
czne wyroby krzemienne i fragmenty ceramiki. Z ich rozrzutu wynika, że o sa
da ciągnie się wzdłuż brzegów jeziora pasem szerokości kilkudziesięciu me
trów.

Przebadano powierzchnię 34 m^, wykop 1 o pow.30 m  ̂usytuowany był 
w płd. części osady, tuż nad rzeką, wykop II o powierzchni 4 m  ̂ założono w 
odległości 140 m na północ od pierwszego.

W wykopie 1 stwierdzono występowanie warstwy kulturowej miąższości 
około 30 cm i obiektów-jam. Z próchnicy i warstwy kulturowej uzyskano licz
ny materiał zabytkowy w postaci ceramiki /ułamki naczyń stanowiące niekiedy 
bliskie analogie do ceramiki z Sośni, pow.Grajewo/, wyroby krzemienne / w 
tym 80 rdzeni i narzędzi: trójkątne grociki o powierzchniowym za łuskaniu, 
drapacze, skrobacze, rylce, pazur, wióry i ich fragmenty o załuskanych bo
kach oraz pojedyńcze tyiczaki i półtylczaki, a także wyroby kamienne /frag
ment toporka, trzpień z toporka i gładzik/. Rdzenie jednopiętowe wiórowe i 
odłupkowe.

W wykopie II nie stwierdzono warstwy kulturowej. Zabytki występowały 
rzadko.

Osada w Staczach należy do najbogatszych, znanych obecnie osad kultu
ry niemeńskiej. Większość narzędzi posiada charakter neolityczny. Pojedyń
cze egzemplarze, jak tyiczaki i półtylczaki są , być może, elementami starszy
mi - mezolitycznymi lub wczesnoneolitycznymi. Obecność warstwy kulturowej 
świadczy o intensywnym użytkowaniu osady. Zespoły zabytków z poszczegól
nych jam i towarzyszące im węgle drzewne stwarzają perspektywy ustalenia 
ścisłe) chronologii.

Badania będą kontynuowane.

STARY ZAMEK, pow.Wrocław patrz
Stanowisko 1 wczesne średniowiecze


