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-3 5 Znaczną obfitością materiału odznaczały się paleniska, w których obok
dużej ilości ceramiki /w tym naczynia w c a ło śc i/, wystąpiły narzędzia krzemtcnne na wiórach 1 odłupkach, krzemienne odpadki produkcyjne, fragmenty
p rz ę śłik ó w , siekierki krzemienne 1 kamienne, fragmenty płyty sz lifie rsk ie j.
Wyjątkowy charakter miała jama nr 7, Jej ścianki 1 dno wyłożone były grubą
w arstw ą dużych skorup pochodzących z wielkich naczyń zasobowych. Z z a 
w artości pozostałych obiektów należy wymienić kamień Żarnowy i ro zcleracze. Zachowane przedmioty organiczne nie nadawały się do wypreparowa
nia z uwagi na stan silnego rozkładu. Ponadto w warstwie ornej znaleziono
fragment płaskie) motyki kamiennej, trójkątny grocik krzemienny i ostrze
miniaturowego toporka kamiennego.
Stanowisko jest stale zagrożone ze strony w łaściciela i użytkownika
terenu /W SS "Społem " w G orzow ie/, beztrosko zakładającego tu kopce.
M ateriały złożono w Muzeum Okręgowym w Gorzowie.
Badania będą kontynuowane.
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woj.łomżyńskie

patrz
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woj.łomżyńskie
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okres wpływów rzymskich
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Polska Akademia Nauk Instytut
H istorii Kultury M aterialnej
Zakład Archeologii Małopolski
w Krakowie
Badania prowadził Andrzej Szymański pod kierownictwem
p ro f.d n jan a Machnika. Drugi sezon badań. Stanowisko
osadowe z okresu neolitu, kultur: trzclnieckiej i łużyc
kiej oraz cmentarzysko wczesnośredniowieczne datowane
n aX do poi.XII! w.

Celem badań było dalsze rozpoznanie stanow iska, uzyskanie pełnych

- 36 obserw acji procesów akumulacyjnych i tworzenia się warstwy kulturowej
oraz ustalenie przynależności kulturowo-chronologicznej wydobywanych
tu przy pracach gospodarczych szkieletów ludzkich.
Wykopy zostały zlokalizowane na cyplowatej płaszczyźnie na p r a 
wym brzegu rzeki Dłubnl. Odsłonięto 1 wyeksplorowano duży obiekt kul
tury ceramiki kreskowo-kłutej /fa z a m alicka/, sz e ść obiektów kultury
lendzielskiej, jamę kultury łużyckiej, ziemiankę z zachowanymi słupami
konstrukcyjnymi wraz z paleniskiem kultury trzciniecklej, system dwóch
rowów prawdopodobnie kultury łużyckiej oraz dwa groby szkieletowe /u ło 
żone wzdłuż linii wschód-zachód/ z głowami na zachód; przy jednym zna
leziono fragment przedmiotu żelaznego prawdopodobnie noża.
Do najważniejszych wyników należy zaliczyć m .in. stwierdzenie
funkcjonowania osady kultury trzciniecklej, ustalenie prawdopodobnego
zasięgu cmentarzyska wczesnośredniowiecznego oraz uzyskanie danych
dla rekonstrukcji zmian zachodzących w środowisku naturalnym, n astę
pujących po osadnictwie kultury trzciniecklej.
M ateriały wraz z dokumentacją złożono w Archiwum ZAM 1HKM
PAN w Igolomii.
Badania zakończono.
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Polska Akademia Nauk
Komisja Archeologiczna
Oddział w Krakowie

Badania prowadził mgr K rzysztof Tunia. Finansowała
Komisja Archeologiczna Oddziału PAN w Krakowie. C zw ar
ty sezon badań. Kurhan oraz cmentarzysko płaskie kultury
ceramiki sznurowej.
Celem badań było ustalenie wschodniej granicy cmentarzyska oraz
dalsze prace w obrębie zlokalizowanego w ubiegłym roku skupienia g r o 
bów. Natrafiono na jeden grób jamowy krakowsko-sandomierskiej grupy

