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IA ślady rybołówstwa (mezolit, okres borealny, daty od 8600 do 8300 BP)

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 5 do 29 czerwca przez prof. dr. 
Romualda Schilda (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie). Finansowane przez 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię 92 m2.

Odkryto ślady połowu szczupaka podczas tarła. Materiały spoczywają na poziomie gytii 
detrytusowej paleojeziora. Znaleziono wierzchołek ostrza kościanego, nieliczne wyroby krze
mienne (w tym drapacz), liane szczątki ryb, nieliczne kości ssaków. Nie stwierdzono obiektów.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN 
w Warszawie.

Badania będą kontynuowane.

Trzepnica Kolonia, st. 8, 
gm. Łęki Szlacheckie, 
woj. piotrkowskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

Wąsosz, st. 9,
gm. Złotów, woj. pilskie

patrz: wczesna epoka żelaza

Wojcieszyce, st. 85, patrz: neolit
gm. Kłodawa, woj. gorzowskie

WOŁOGOSZCZ, st. 13, 
gm. Dobiegniew, 
woj. gorzowskie,
AZP 39-17/33

Wytyczno, st. 5,
gm. Urszulin, woj. chełmskie

obozowisko kultury komornickiej i kultury janisławickiej (mezolit) 
obozowisko kultury niemeńskiej (neolit) 
osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 3 do 15 czerwca przez 
mgr. Jerzego Maciejczuka (Muzeum Okręgowe w Białymstoku). Finansowane przez PSOZ. 
Drugi sezon badań. Przebadano obszar 220 m2 (ary 139 i 140) w obrębie misy deflacyjnej 
wydmy położonej wśród podmokłych łąk w dolinie Narwi, około 180 m na wschód od obec
nego koryta rzeki.

Pozyskano łącznie 1354 zabytki krzemienne (głównie odłupki i wióry) oraz 65 zabytków 
wydzielonych (rdzenie, trójkąty, półtylczaki, trapezy i wkładki retuszowane). Materiał cera
miczny kultury niemeńskiej i kultury trzcinieckiej był silnie rozdrobniony i zniszczony. Wy
konano serię wierceń geologicznych w celu uchwycenia maksymalnego zasięgu wydmy oraz 
precyzyjnego ustalenia procesów związanych z jej powstaniem i przemianami. W północnej 
części wydmy oczyszczono i zadokumentowano fragment dużego wkopu, powstałego po wy
bieraniu piachu do celów gospodarczych.
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ZAJK1, st. 1, 
gm. Tykocin, 
woj. łomżyńskie,
AZP 36-81/5

obozowisko mezolityczne
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez prof. dr. hab. Zbigniewa Bagniew- 

skiego (Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane przez Katedrę Ar
cheologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszy sezon badań.

W  1995 r. prowadzono na stanowisku badania weryfikacyjno-powierzchniowe (prof. 
Z. Bagniewski). W  sezonie 1996 przebadano powierzchnię 2 arów (głębokość nawarstwień 
około 0,8 m).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Wro
cławskiego. Wyniki badań zostaną opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Archeolo
gicznych”.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

TŁOKOWO, st. II, 
gm. Jeziorany, 
woj. olsztyńskie,
AZP 1 9 -6 4 /-


