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i niem al wyłącznie plastyczny /p rzede  wszystkim pół księży co wate listwy 
o raz  guztd/.

M ateria! krzem ienny, równie bogaty Jak w latach poprzednich, 
oprócz dużej liczby odpadków produkcyjnych i drapaczy z odłupków, zawie
ra ł  siek ierkę krzem ienną oraz trzy  g rodk i krzem ienne do s trz a ł łuku 
łuskane na całej powierzchni, znalezione w skupieniu w jam ie 24.

Z m niej licznych zabytków kamiennych na jiwagę zasługują trzy  
rozc ieracze  do żaren, po raz  pierw szy znaleziony fragm ent toporka o raz  
kulka /do procy? / .

M ateriały zabytkowe stanowią własność Muzeum Okręgowego 
w Gorzowie Wlkp.

Badania bądę kontynuowane.

GRADY-WONIECKO, gm. Rutki 
woj, łomżyńskie 
Stanowisko 1

patrz
paleolit i  m ezolit

INOWROCŁAW, 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 95

patrz
okres wpływów rzym skich

IWANOWICE 
woj. krakowskie 
Stanowisko "HLin"

patrz
okres brązu

JANOWEK, gm. Skrzeszew 
woj. warszawskie 
Stanowisko 1

patrz
okres halsztacki

JUSZKOWO, gm. P ruszcz  Gdański 
woj. gdańskie 
Stanowisko 1

patrz
okres wpływów rzym skich

KAMIEŃ MAŁY, gm. Witnica 
woj. gorzowskie 
Stanowisko 2

Muzeum Okręgowe 
w Gorzowie Wlkp.

Badania prowadzili m gr Tadeusz Szczurek i m gr 
Tadeusz Seniów. Finansował WKZ w Gorzowie Wlkp. 
P ierw szy sezon badań. Cm entarzysko kultury ce
ram iki sznurowej.
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Badania objęły te ren  odkrytego w okresie  międzywojennym cm en
tarzyska  szkieletowego kultury ceram iki sznurowej. Stanowisko położone 
jea t na teren ie  piaskowni, na wschód od drogi do Kamienia Wielkiego.
P race  badawcze wykazały, że cm entarzysko zostało całkowicie zniszczone 
w okresie  powojennym na skutek eksploatacji kruszywa.

Badania nie będą kontynuowane.

KORMANICE P P  Pracow nie Konserwacji
woj. przem yskie Zabytków

Oddział w Rzeszowie 
Pracow nia Archeologiczna

Badania prowadził m gr Mich ai P rokaa. Finansowała 
Wojewódzka D yrekcja Rozbudowy M iast i  O siedli 
W iejskich w P rzem yślu , Drugi sezon badań. Neoli
tyczna osada kultury ceram iki wstęgowej ry te j.

Przebadano około 23 a ry . P race  koncentrowały s ię  we wschodniej 
części osady. Odkryto zarysy kilku kolejnych domów słupowych w raz z to 
w arzyszącym i im jam am i zgrupowanymi wokół domostw. M ateriał zabyt
kowy charakteryzuje wystąpienie dużej ilo śc i obsydianu. Niekiedy występu
je on razem  z ceram icznym  m ateria łem  należącym do kultury bukowogór
sk iej. Znikoma ilość ceram iki buko wo górskiej świadczy racze j o is tn ie ją 
cych kontaktach handlowych niż o penetracji osadniczej ludności te j kultury. 
Duży procent zabytków kamiennych tw orzą narzędzia wykonane z k rzem ie
nia wołyńskiego. Narzędzia wykonane z surow ca wołyńskiego, w w iększości 
należą do form  charakterystycznych dla kultury bugo-dnieatrzaA skiej.
Wydaje s ię , że Im port krzem ienia wołyńskiego dokonywał s ię  za pośrednic
twem ludności tej kultury.

Do ciekawych odkryć w,tej części osady należy znalezienie niew iel
kiej ilości ceram iki z fazy żeliezowskiej kultury ceram iki wstęgowej ry te j. 
J e s t  to o tyle isto tne, że dotychczas najdalej na wschód wysunięte znale
ziska i  e lie sow в kie grupowały s ię  wokół Rzeszowa.

W zdecydowanej większości m ateria ł znaleziony na osadzie nale
ży do fazy nutowej kultury ceram iki wstęgowej ry te j. Z tego okresu  pocho
dzi w iększość obiektów na całej osadzie eksplorowanych również w okresach 
wcześniejszych przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

Jam y słupowe, które stanowią relik ty  domostw rozrzucone są  chao
tycznie. Dopiero szczegółowa analiza pozwala uchwycić zarys obiektów. 
Chaotyczność-występowania jam spowodowana je s t najprawdopodobniej wie

loma fazam i /chyba w obrębie fazy nutowej i początku żeliezow skięj/ eksploa
tac ji osady 1 nakładaniem się  młodszych domostw na s ta rsz e .

Przewiduje s ię  kontynuowanie badań.

KRAKOW-BIEŻANOW GAJ patrz
epoka brązu


