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BACHÓRZ, gm. Dynów patrz
woj.przemyskie wczesne średniowiecze
Stanowisko 16

BRZEŹCE, gm.Białobrzegi patrz
woj.radomskie okres wpływów rzymskich

GN1EWOWO, gm.Bojanowo Stare patrz
woj.leszczyńskie okres halsztacki
Stanowisko 6

GRĄDY-WON1ECKO, gm.Rutki Konserwator Zabytków
woj. łomżyńskie Archeologicznych
Stanowisko U w Białymstoku

Badania prowadził mgr Krzysztof Burek. Finanso 
wał WKZ w Białymstoku. Pierwszy sezon badań. 
Stanowisko wydmowe. Osada otwarta grupy wschód- 
niomazowiecko-podlaskiej kultury łużyckiej z póź
nej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Cmenta
rzysko kultury grobów podklos zowych z okresu 
lateńskiego.

Stanowisko usytuowane jest około 1 km na zachód od wsi Góra S trą
kowa na położonej w dolinie zalewowej Narwi wydmie. Podczas badań po
wierzchniowych ekipy KZAw 1974 roku odkryto tu i wy eksplorowano po- 
jedyńczy zespół grobowy kultury grobów podklostowych nie zawierający 
szczątków kostnych.

Badania miały charakter ratowniczy* Wykopy usytuowano w środkowej 
części wydmy, przy jej wschodnim skraju, na nieznacznej kulminacji w dwu 
punktach oddalonych od siebie o około 30 m. Przebadano obszar 150 m . 
Ponadto rozpoznano wykopami sondażowymi w kierunku wschodnim obszar 
około 100 m^, nie stwierdzając, poza odrębnymi skupiskami powierzchnio
wymi, czytelnychśladów kulturowych.

Pod warstwą eolicznego piasku uchwycono warstwę kulturową o miąż
szości 0,40 - 0,60 m. W obrębie warstwy kulturowej, na zewnątrz niej i
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w zalegającym poniżej jasnym piasku udało się wyróżnić 28 niewielkich 
/średnica 0,15 - 0,80 m/ płytkich /do 0,35  m/ jam, większość z nich 
to ślady po pionowych palikach; wypełnisko jednej z jam stanowiły musz
le małży. Ponadto w obrębie warstwy kulturowej stwierdzono obecność 
dwu palenisk - na powierzchni jednego z nich znaleziono bryły rudy 
żelaznej. Odkryto też jednodzielny piec o konstrukcji kamienno-glinias- 
tej.

Materiał ceramiczny jest silnie rozkruszony. Reprezentuje on zes
pół form charakterystycznych dla wschodniomazowiecko-podlaskiej grupy 
kultury łużyckiej 4 Znaczny odsetek stanowią formy chropowacone z na
czyń esowatych, jajowatych i beczułkowatych.

Ponadto odkryto amorficzne odłupki krzemienne, wióry z retuszem 
przykrawędnym, półwytwór toporka kamiennego, kamienny rozcleracz 1 
gładziki, szydło i paciorki kościane, przedmioty brązowe /kółko, frag
menty czworokątnego w przekroju trzpienia szpili/..

W sąsiedztwie elementów osadniczych stwierdzono obecność czte
rech ciałopalnych grobów jamowych bezpopielnicowych, w dwu z nich 
obok kości wystąpiły drobne, niecharakterystyczne ułamki ceramiki.

Na powierzchni wydmy znaleziono wczesnorzymski grot oszczepu. 
Zlokalizowano też, powierzchniowo występujące, bryły, rudy żelaznej.

Badania będą kontynuowane.

CZ1N,
woj. toruńskie

patrz
okres halsztacki

JASTRZĘBNIKI, gm.Dobfzec 
woj. kaliskie 
Stanowisko "Modła"

patrz
okres wpływów rzymskich

KIETRZ 
woj. opolskie 
Stanowisko 1

patrz
okres halsztacki


