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i  stołowych nie szkliwionych i szkliwionych, a takie elementów ce
ramicznych typu fragmentów cegieł, dachówek etc. Nawarstwienia 
te wystąpiły głównie w środkowej części półwyspu i w obrębie ba
danego w 1980 r . sektora drugiego praktycznie nie zostały uchwy
cone.

Ponadto pod kierownictwem doc. dr hab, Ewy Stupnickiej podję
to szczegółowe badania geomorfologiczne i palinologiczne zarówno 
samego półwyspu /stanowisko 1/, jak też i najbliższej okolicy. 
Zm ierzają one do rekonstrukcji geomorfologii badanego obiektu; 
zezwoliły one już na korektę przebiegu dawnej krawędzi misy je - 
ziernej w okresie istnienia osadnictwa "łużyckiego" oraz na okreś
lenie przebiegu wyspy barierowej.

Na sąsiadującym od wschodu wzniesieniu ujawniono znaczne 
nagromadzenie ceramiki "łużyckiej" i  średniowiecznej. Nie wyklu
czone, że mamy tu /stanowisko 3/ do czynienia z osadą m ieszkal
ną, współczesną obiektom na stanowisku 1 j o  wyraźnie kultowym 
1 produkcyjnym charakterze/. Ze względu na ujawnienie w sezonach 
1979-80 nowych elementów zabudowy i wyraźnie je j kultowy charakter, 
nie mający w obecnym momencie analogii w obrębie całej kultury łu
życkiej, planuje się na stanowisku 1 badania na szeroką skalę co naj
mniej przez dalsze dwa sezony.

INOWROCŁAW patrz
woj. bydgoskie neolit
Stanowisko 55

JAR TY PORY, gm. Liw Wojewódzki Konserwator
woj. siedleckie Zabytków
Stanowisko 2 w Siedlcach

Badania prowadził mgr Jacek Kowalski. Finan
sował WKZ w Siedlcach. P ierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko /?/ kultury łużyckiej.

Stanowisko położone jest w lesie na południe od wsi na niewiel
kich piaszczystych wyniesieniach. Prowadzone badania m iały charak
ter ratowniczo-zabezpieczający na obszarze zagrożonym eksploatacją 
piasku. Na obiekty nie natrafiono. Odkryto materiał ceramiczny oraz 
drobne przepalone kości,

Dokumentację i materiał przekazano do WKZ w Siedlcach.

Badania będą kontynuowane.

JENIN, gm. Bogdaniec 
woj. gorzowskie 
Stanowisko 1

Muzeum Okręgowe 
w Gorzowie Wlkp.
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Badania prowadził mgr Tadeusz Seniów, Finan
sował WKZ w Gorzowie Wlkp. P ierwszy sezon 
badań. Osada ludności kultury łużyckiej z okresu 
halsztackiego.

Stanowisko usytuowane jest we wschodniej części wsi, 30 m na 
południe od drogi re lac ji Gorzów Wlkp. -Kostrzyn. Na polu ornym 
i pomiędzy budynkami /mieszkalnym i gospodarczym/ należącymi 
do ob. H, Szarafana.

Przekopano ogółem 30 m2 - wykopami (sondażowymi nr I ,  la  
i  lb . Odkryto ogółem 5 palenisk, które były usytuowane w dwu sze
regach po lin ii północ-południe. Zalegały one na głębokości względ
nej ca 0, 65 m. M iąższość warstwy kulturowej wynosiła ca 0. 50 m.

Na wykopie nr 1 odsłonięto duże palenisko kształtem zbliżone 
do prostokąta wyłożone dwoma warstwami średniej w ielkości kamieni 
polnych. Obok paleniska wystąpiły liczne ułamki polepy. Na zachód 
od strony tegoż paleniska /oznaczonego nr 1/ odsłonięto ślady bu
dowli plecionkowej półkolistej - część tkwiła w profilu zachodnim,

W czasie eksploatacji tychże palenisk /1-5/ znaleziono liczne 
ułamki różnorodnej ceramiki halsztackiej, kości zwierzęcych i frag
menty polepy. Osada wiąże się chronologicznie z usytuowanym ca 
150 m na północny-zachód od drogi cmentarzyskiem ciałopalnym, 
które było rozpoznane sondażowo w sezonie 1979r. Stanowisko to 
wymaga w przyszłości przebadania na większym obszarze celem 
uchwycenia zasięgu terytorialnego i rozplanowania te jże osady.

M ateriał archologiczny znajduje się w Muzeum Okręgowym 
w Gorzowie Wlkp.

JEZIORSKO, gm. Warta patrz
woj. sieradzkie uzupełnienia 1979

KAROLKÓW, gm.Sochaczew 
woj, skierniewickie 
Stanowisko 3

Badania prowadził mgr Jacek Kowalski. Finan
sował WKZ w Skierniewicach, P ierwszy sezon 
badań. Siady osadnictwa łużyckiego, grobów 
kloszowych, przeworskiego.

Stanowisko badano sondażowo w ramach akcji ratowniczej na 
terenach niszczonych eksploatacją piasku. W wykopie pierwszym 
natrafiono na przemieszany m ateriał ceramiczny trzech kultur.
W drugim odkryto nikłe ślady warstwy kulturowej z niedużą ilością 
polepy i  ceramiki kultury łużyckiej.

Muzeum Ziem i Sochaczewskiej 
w Sochaczewie


