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TARKOWO, gm.Nowa Wieź Wielka Uniwersytet lm.A.Mickiewicza
woj.bydgoskie w Poznaniu Katedra ArcheologiiStanowisko 50 Ekspedycja Kujawska

Badania prowadził zespół pod naukowym kierownictwem doc.dr ЬаЪ.А. Coita-Broniowakiej. Fi
nansowała Katedra Archeologii UAM. Pierwszy 
sezon badań. Osada kultury pucharów lejkowatych - faza II/III i kultury amfor kulistych.

OZbadano powierzchnię ok. 1000 ш , oo etanowi ok. 2/3 powierzchni osady. Ogółem założono 14 wykopów,, spośród których 
12 posiadało zasadniczo wymiary 2 , 5 x 5,0 m, dwa pozostałe eksplorowano na odmiennych zasadach przy użyciu sprzętu mechanicznego /strefa zabudowy przemysłowej terenu/· Odkryto łącz
nie 35 obiektów, w tym 1 budowlę typu szałasowego. V wiçkazoé- oi przypadków rejestrowano bliżej nieokreślone "Jamy gospodar
cze" ;

Nie przewiduje się prowadzenia dalszych badań.
Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii UAM w Poznaniu.

WOŹNA WIE3 Państwowe Muzeum Archeolo-
woj.łomżyńskie giczne w Warszawie3tanowieko 1 1 2

Badania prowadziły dr Elżbieta Kempisty i mgr Zofia Sulgostowska. Finansowało РИА i WKZ w Łomży. Czwarty sezon badań. Stanowisko piaskowe od schyłku paleolitu do neolitu, siady cmentarzyska z okresu wpływów 
rzymskich /-

Stanowisko 1
Wykop 1. Poszerzono wykop w kierunku wschodnim i zachodnia· Przebadano 100 o2 /w tym 8 sondaży o powierzchni 1 m2, w celu 

zbadania zasięgu stanowiska/.
Materiały zalegały w próchnicy i w iluwium przeciętnie do głębokoici 70 cm, a miejscami do 1J0 cm.
Wydobyto ok. 2000 wyrobów krzemiennych i kamiennych 1 ok· 

900 ułamków ceramiki oraz nieliczne zabytki metalowe ze zniszczonego cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich. Wyroby krzemienne to rdzenie, półsurowieo, narzędzia i odpadki. Wyróżnio
no) 39 rdzeni, 2 łUBzeznie* 39 drapaczy, 37 skrobaczy, 26 ryl-
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ców, 6 rylczakdw, 5 pazurów i wiertników, 16 гbrodników /tra
pezy, półtylezaki, grooiki eercowate, wiórek typu Borki/» 1 114- ciek, 15 odłupków łuskanych, 32 wióry łuskane, 27 fntjp.narzf- dzi w ty» 2 o powierzchniach gładzonych.

Fosa nielicznymi elementami paleoli tycznÿed. wi$k«z»dé ioi- ił· n*wiązuje do materiałów z poprzednich lat badań i wiąże alf 
X kulturą nieoećsfcą«

Wykop III. Badano teren zagrożony praee piaAaice. Przeko
pano 26 a2 poewrra^ao downy wykop. Wydobyto ok* 17Ό0 zabytków kreaeUamiycfa 1  ok. 400 fra^seoww ooecyń ÿUniaaycb* neolitycznych.

Meterióły knentienne zawierają eleuenty od eehyłkowope- leolltyoBoych do neolitycznych;
?+MłgTrtlfro 2

Steeowiefco połoioae ok. 290 m na weehód ed stenowls ka 1 Jeet uaytwwane olydujr JerioTrre Dr^tftwo aa półnooy a lecący· 
ok* 100 · na południe story« jezior«·» obaenŁ· wyeohnifrtytt, łcbóre го stał o zlokallzowcgac aa poflatwle wieroeri gtelogtiaiythj

Wykop eendatowy /6x1·/ eloflcałiaowaeo oa p^nccoo-tecix)^ ni* brsegu etar«eo jesior», na ekłoeie MiaaraHnago nilenlanla sobetoąeego ku Jezioru,
V profilu pod mrtfbą neftf.eeion*go ploolra gteitrfaw obeenoóf starszej prócłmioŷ в której i z werwtw Jej podległych wydobyto wyroby krze«±enne 1 węgle « и щ и » toalecaono 139 

кгсемЦео! wiród któryoh wyróżnione 1 rdeeń, 1 aterobe**, 1 ryleo, 
1 рааюг, 2 zbroJolki, 2 frage»»*-ly nsr*$dri i 1 гуХсяак.

Nielioane /8 »rt./ i droone fragtest? oeMdWL podobnej pod wBględan twohnolo^UL do oerenUd йе yhaoowi*» i w y z byto 
tylko z wnretwy mmleeioaego pioeku nad »tarą p^ttaieą·

Prawdopodobnie zespół krceaiemy zalegający w warstwie staraaej próchnicy i poeiiej jeat rterezy od zespołu aa »ta- oowlaha 1 na co wafeaaû e typolegla wyrobów 1 fenafc rnirwltil
Zbiory znajdują ait v
Badania będą kontynuowana*

4R0HCWICE PAftZYCA, ge.Tyszowoe Uniwersytet itt*Mr3kłodow>
woj, zaoo Jekle sklej Curie w Lublinie
etaaowlako 3 Zakład Archeologii

Badania prowadził Andrzej Kokowski« Finansował 
WtZ w Zanoćoiu. Trzeol sezon badań. Od irodko- wej epoki huslenia do I w. pne. Oeady i cmentarzyska /?/.

Badanie prowadzono w cz%4ci zachodniej intensywnie niezozo-


