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określenia. Mogą być one związane z osadnictwem wczesnej epoki brązu z (I - II i może początek 
III okresu brązu) lub wczesnośredniowiecznym (VII - 1 połowa VIII w.). Wydaje się, że zajmująca 
obszar około 2,5 ha osada związana jest głównie z dwoma, powyżej wzmiankowanymi, okresami 
chronologicznymi. Osada wczesnobrązowa związana jest najprawdopodobniej z przeżywającą się 
tradycją grupy linijskiej w obrębie kształtującego się trzcinieckiego kompleksu kulturowego.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Światowicie”.
Badania będą kontynuowane.

Bubel Stary, st. XIV-XV i XVII, gm. Janów Podlaski, woj. bialsko-podlaskie, AZP 56-87 - patrz: 
środkowa i późna epoka brązu

Chabsko, st. 24 (GAZ 334), gm. Mogilno, woj. bydgoskie, AZP 48-37/- - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Daniłowo Małe, st. l, gm. Łapy, woj. białostockie, AZP 41-84/12 - patrz: wczesne średniowiecze

Drągi Wypychy, st. 1, gm. Sokoły, woj. łomżyńskie, AZP 41 – 82 - patrz: neolit

Gabułtów, st. 1, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, AZP 98-62/- - patrz: neolit

Gąsawa, st. 6, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 45-35/68 - patrz: neolit

GOŁASZE – PUSZCZA, st.1, gm. Wysokie Mazowieckie, woj. łomżyńskie, AZP 41-80
osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)•	
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu) •	
osada kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego - okresu wpływów •	
rzymskich
ślady osadnictwa z wczesnego i późnego średniowiecza oraz okresu nowożytnego (do  •	
XVII w.)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Antoniego Smolińskiego i mgr. 
Sławomira Żółkowskiego. Finansowane przez EuroPolGaz S.A.

Prace przeprowadzono w związku z budową gazociągu tranzytowego Jamał – Europa Zach.
Stanowisko znajduje się 0,5 km na północny wschód od miejscowości Gołasze-Puszcza, leży 

w obrębie mezoregionu Wysoczyzna Wysokomazowiecka.
Na badanym terenie odkryto stosunkowo duże ilości materiału zabytkowego – fragmenty ceramiki, 

a także półsurowiec krzemienny. Wystąpiły one w 112 obiektach. Na stanowisku zarejestrowano 
pozostałości osady wielokulturowej – kultury ceramiki sznurowej z okresu neolitu, kultury trzcinieckiej 
z wczesnej epoki brązu, kultury łużyckiej z środkowej i późnej epoki brązu, kultury przeworskiej 
z młodszego okresu przedrzymskiego – okresu wpływów rzymskich, wczesnego średniowiecza oraz 
późnego średniowiecza – okresu nowożytnego (XV – XVII w.).

Dokumentacja znajduje się w PSOZ w Łomży.


