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czych (dotyczy to w ogóle eksploatacji kamieni pochodzenia morenowego w celach produkcyjnych). 
Trudno też sklasyfikować chronologicznie te materiały — bardzo nieliczne fragmenty ceramiki kultu-
ry lendzielskiej przy braku jakichkolwiek innych nie upoważniają do zaliczenia ich do tej kultury.

Za istotne osiągnięcie badawcze w sezonie 1997 uznać należy zlokalizowanie i powtórne odko-
panie grobu oznaczonego nr 5, amatorsko wyeksplorowanego przez właściciela pola. Zarys dna jamy 
grobowej na głębokości około 35 cm miał kształt prostokątny, osią długą zorientowany był w kierunku 
północ-południe. W zasypisku znajdował się fragment ludzkiej kości długiej oraz liczne fragmenty 
skały wapiennej.

Materiały przechowywane są w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN Odział w Krakowie, doku-
mentacja w PSOZ w Kielcach.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania nie będą kontynuowane.

Zagórzyce, st. 4, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie – patrz: środkowa i późna epoka brązu

Ząbie, st. 10, gm. Olsztynek, woj. olsztyńskie - patrz: wczesna epoka żelaza

ŻUŁAWKA MAŁA, st. 1, gm. Wyrzysk, woj. pilskie, AZP 37-31/80
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury amfor kulistych (neolit)•	
drewniane konstrukcje przeprawowe kultury amfor kulistych (neolit, 3000-2600 p.n.e.)•	
ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (wczesna epoka brązu) •	
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Magdalenę Suchorską-Rolę i mgr. Jarosława 
Rolę. Finansowane przez Komitet Badań Naukowych (projekt badawczy nr 1 HO1G 056 08) i PSOZ. 
Szósty sezon badań. Przebadano powierzchnię 100 m2.

Kontynuowano badania z 1996 r., poszerzając wykopy w kierunku zachodnim. Zarejestrowano 
warstwę kulturową wypłycającą się w kierunku zachodnim, z licznymi fragmentami ceramiki kultury 
amfor kulistych fazy klasycznej, materiałem krzemiennym i kośćmi zwierząt. Z tą fazą osadniczą wią-
żą się obiekty głównie posłupowe, wskazujące prawdopodobnie na kilkufazową aktywność budowla-
ną. W spągu warstwy kulturowej zarejestrowano materiał ceramiczny i nieliczny krzemienny kultury 
ceramiki wstęgowej rytej (późna faza rozwojowa, styl żeliezowski). Z aktywnością osadniczą ludności 
tej kultury wiąże się przebadana w tym sezonie glinianka. Jako domieszka bez bliżej określonego kon-
tekstu wystąpił nieliczny materiał ceramiczny kultury ceramiki sznurowej fazy klasycznej i kultury 
łużyckiej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Pile. 
Badania będą kontynuowane.


