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odkryto fragmentarycznie zachowane szczątki kostne co najmlaj 4 młodocianych osobników.
Po łupana czaszka jednego nosiła ślady ognia. Wyposażeni* stanowiły 2 misy /w tym 1 z karbowaną kra
wędzią/, 2 duże puchary, 2 małe dzbanki, 1 zawieszka kościana, 1 bogato zdobiona nacięciami trape- 
zowats tarczka kościana, rurkowate paciorki' bursztynowe oraz odłupkl krzemienna ■ Ponadto w jamie 
grobowej znaleziono muszle maiły t ślimaków, niestety jama została znacznie zniszczona przez przy
padkowych odkrywców, 1 niemożliwe było zrekonstruowanie jej kształtu "oraz układu i rozmieszczania 
szkieletów i wyposażenia.

Ceramika wydobyta z grobu reprezentuje pdśną fasę kultury słockiej /szczególnie formy 1 
technologia wykonania mis oraz ornamentykę wszystkich naczyń/ z wyraźnymi elementami wczesnobrazo
wymi /formy pucharów- I dzbanków, technologia wykonanie trzech z nich/. Do trapezowatej kościanej 
tarczki ni* znaleziono analogii:.

Dokumentację 1 materiały złożono w SBlDf w Tarnobrzegu.

GASH, gm. Gniewkowo patrz
woj. bydgoskie okres wpływów rzymskich
stanowisko 16

GORSZnriCB, gm. Kaźmierz Muzeum Archeologiczne
woj* poznańskie w Poznaniu

Badania prowadziła mgr Dr szu la Narożna-Szamałek przy 
współudziale dr. Krzysztofa Szamałka. Finansowało Kk 
w Poznaniu, Pierwszy sezon badań. Badania sondażowe 
stanowisk wielokulturowych.

W związku z planowanymi melioracjami przeprowadzono badania rozpoznawcze w obrębie koncen
tracji stanowisk archeologicznych usytuowanych na paśmie wzniesień morenowych w pobliżu północno- 
wschodniej części Jeziora Bytyńskiego. Ogółem założono 41 sondaży na 7 stanowiskach archeologicznych, 
przekopując łącznie 205 m* do głębokości 1 m. W obrębie 2 stanowisk stwierdzono istnienie śladów 
osadniczych z epoki neolitu /KDWR i кFL/ kultur ceramiki wstęgowej rytej i pucharów lejkowatych oraz 
osad z późnej epoki brązu i okresu halsztackiego /kultura łużycka/. Stwierdzono istnienie śladów za- , 
budowy naziemnej £ jam zasobowych- Ma dnie jednej z nich wśród fragmentów dużego naczynia o powierz
chni chropowaconej znaleziono dobrze zachowany sierp brązowy z~guzkiem i dwoma żeberkami* Odkryto 
również osady 2 okresu rzymskiego Aultura przeworska/ 1 wczesnego średniowiecza z ziemiankami zawie
rającymi liczne ułamki ceramiki 1 kości zwierzęce.

G&ûJEC, gm. Oświęcim Konserwator zabytków Archeologicznyсb
woj. bielskie w Bislaku Białaj
stanowisko 1

Badania prowadził mgr Jacek Reynlek. Finansował WK2 
w Bielsku Białej, Czwarty sezon badań. Osada neolitycz
na kultury landzie!sklej oraz halsztacka.

Badania koncentrowany się w bliskim sąsiedztwie kulminacji wzgórza zv, "Góra Grójecka", 
partii najbardziej narażone] na zniszczenie wskutek prowadzonej tu orki. Powierzchnia eksplorowana 
wynosiła 205 a*.

w wyniku badań odsłonięto 5 jam oraz szereg śladów dołków posłupowych. Zdecydowaną większość 
materiału stanowi ceramika, a takie wyroby z krzemienia jurajskiego. Oprócz obiektów z materiale» 
neolitycznym wystąpiły również obiekty zawierające ceramikę halsztacką.

Badania będą kontynuowane.

GRÓDEK nad Bugiem, gm. Hrubieszów 
woj. zamojskie 
Stanowisko 1 С
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