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klej grupy kultury trzciniecklej z wczesnej epoki brązu* Ślady osadnictwa z epoki kamienia.

Stanowisko położone Jest ok* 1800 to na wschód od wsi Góra Strękowa 1 ok, 750 m na połnoc od drogi Bi ałyatok-Łomża( na płaskim, cyplowatym, częściowo zwydmionym tarasie wciętym w do
linę zalewową Narwi* Badania miały charakter ratowniczy. Objęły wschodnią, częściowo rozwianą 1 najbardziej narażoną na zniszczenie część tarasu. Przebadano przestrzeń o powierzchni 600 m2. Ponadto w kilku punktach wydmy wykonano Θ niewielkich /1x1 ш/ sondaży rozpoznawczych.

Zabytki zalegały w sposób typowy dla stanowisk piaskowych 
w warstwie powierzchniowego, eolicznego, Jasnego plasku, w warstwie zalegającego pod nim żółtobrunatnego piasku /iluwiua silne/ o zmiennej grubości /0,20-0,80 a/ i w warstwie piasku o zabarwieniu żółtym /lluwium słabe/* Spodem, od ok· 1,00 - 
1,30 m zalegał Jaanożółty piasek calcowy z wkładkami żwiru.

Zabytki wystąpiły w rozrzucie, nie tworząc wyraźnie za
rysowanych skupień. Ponadto wyróżniono kilkadziesiąt obiektów przestrzennych: Jeden duży obiekt. /3,̂ 0 x 2,40 щ/ /półzie- miarika ?/, zawierający w wypełnlsku trzy duże naczynia esowa- te, Jedną dużą Jamę nleckowatą /miąższość 1,0 m/, 21 niewielkich Jam o średnicy 0,20 - 0,80 m i miąższości do ok. 0,60 m. Część z nich zawierała materiał zabytkowy /ceramika, krzemie 
nie/· Odkryto również 2 groby ciałopalne, Jamowe, bez zawar
tości zabytkowej*

Ha materiał zabytkowy składają się: 3 zachowane w całoś
ci naczynia esowate, 1 naczynie miniaturowe, 2134 fragmenty naczyń, i fragment łyżki glinianej, siekierka krzemienna, nóż krzemienny, rdzeń wiórowy, 413 amorficznych łuszczni krzemien
nych.

Materiał ceramiczny pod względem cech technicznych, tektonicznych 1 ornamentacyjnych wykazuje cechy typowe dla wytwórczości ceramicznej grupy mazowiecko-podlasklej kultury trzciniecklej; V uzyskanym materiale stwierdzono również niewielki udział ceramiki kultury niemeńskiej i ceramiki kultury ceramiki sznurowej. Na powierzchni wydmy znaleziono również kilka wyrobów mezolitycznych /tylczak, trójkąt/.
Materiały znajdują się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Bia

łymstoku.
Badania zakończono;
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systematycznych prac badawczych zapoczątkowa
nych w 1996 r* Finansowały PAN i Uniwersytet 
Jogialloriaki. Cmentarzysko kultury łużyckiej 
2 III okresu epoki brązu i z w c z s m»·;) «póki ielasa;

Kontynuowano eyetaeatycane badania w miatara^J partii owyntariyska użytkowanej w III okresie epoki brąau. Przeprowadzono tai uzupełniane« badania w partii ubytkowana) u »obyłku okraau MLectacUMo 1 w poozątfcoch ofcrveu latatofcia»· Łąee- nie zbadano 166 obiektów archaologlaaagreih /nr 3l46*3?13/ł Były to V wlfkaxoAci aała groby oiołopelae popielnicowe lub berao- piałaioowe wotcawej aay Kultury łużycki t/J, poofaoday w  {ftdwnis z III okrveu «pekl brązu* Ш г бв Dich występowały t w  groby wie- lopopiałnleowe. Zbadaeo t·* βίβΟββ duèycii grotłdw ciałopalnych sa éladanl po trumnach drewnlerrych, Wc*» poohodząoyth г 1*1 afcraua epoki brqm. V aeohodalej partii oaewtarryeba odkryto pi^é groW w  ze ecfeyfckow©;) fasy kultury łułycfclej, pociMttsaoyoh albo с октавы balextaokiego D, albo « poeaątteSw ofcreau 1atan- akl«(p». Ha роЬкЫеягуоЬ peryferiach stanowi*!« aatrafiooo na ptnKWtaïoéd aowej ояаагоЪоош аД taoMtndco^l wwtewjf о boku tfługotel otoCkŁo в aatrdw* OMefct tan aagwmo 9охя»е4*Ле v «Wjja- ku s wygtgwłjąay» w poblitu wgnymran* м  grew* a okraau wpły- whr njMklÂ,

KLBTR2 Koneeroator £*bytte4w JUrefaao-vo^opolekle Iofl«ar<b w ОрвСЫStanoirlako 6

Badaada prowadzili ngr Barbara Boga^Aa 1 sgr П а м п е  flaoawiaz /autor spravo7*W>la/. Finansował VKZ w Opolu· Flerwaoy аевоп ЪенЗей taj czçéoi rtiimn nVn, Osada wielokulturowa /neolity epoka brązu* okras vcxaanoÄrednlovlecz&y i średniowieczny/ oraz grób szkieletowy z po- 
oaątku epoki brązui

V związku z rozbudową gaachu Urzędu Ki esta i G*iery przy 
ul «Matejki w Kietrzu, przeprowadzone zostały ratownioae bada
nie uytopallakowe w obrąbie wykopu pod fundaaenty dobudowywa- 
nego skrzydła. Ha odoinku 25 a wykopu na płaazcxyfaie o po- 
wiarzetani afcoŁo 1 ara przebadano warstwę kulturową i 20 obiek- 
tów, wérdd których wyróżniono ślady 3 duźyoh budynków średnio- wiectnych oraz szereg Jam odpadkowych i gospodarczych z ało<l·̂  
szaj epoki kamienia i epoki brązu;V warstwie kulturowej wystąpiła także niewielka llo£6 eaterla- łu wo zaenoirednlowl eoznego i


