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wiślański (kulturę jamsławicką) Wśród skorup przeważają zdecydowanie 
materiały kultury ceramiki grzebykowodołkowej, datowane na schyłek 
neolitu Ponadto na stanowisku reprezentowana jest kultura pucha
rów lejkowatych z fazy wióreckiej i kultura łużycka z IV ókresu epo
ki brązu oraz w minimalnym stopniu kultura ceramiki wstęgowej kłu
tej i kultura ceramiki sznurowej

W bieżącym sezonie odkryto 2 paleniska i jamę (palenisko) oraz 
3 jamy o niewyjaśnionym charakterze (prawodpodobme odpadkowych). 
Jednakże najciekawszym rezultatem tegorocznych badań było odkrycie 
dużego obiektu o dość regularnym prostokątnym zarysie, zagłębionym 
znacznie poniżej warstwy kulturowej Szereg danych wskazuje, że może to 
być obiekt mieszkalny typu ziemianki W jego wypełnisku znalezioiio 
zabytki krzemienne oraz materiały ceramiczne należące do kultury cera
miki grzebykowo-dołkowej Ziemianka została odkryta tylko częściowo, 
dlatego z szerszym omówieniem jak i z interpretacją, należy poczekać 
do chwili zakończenia jej eksploracji

Na całym wykopie odkryto i wyeksplorowano warstwę gleby kopal
nej znajdującej się na przeszło metrowej głębokości poniżej warstwy 
kulturowej W przeciwieństwie do roku ubiegłego żadnych zabytków w 
glebie tej nie znaleziono
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Badania prowadził di Michał Kobusiewicz
Finansował IHKM PAN Pierwszy sezon badan Stanowisko
wydmowe ze schyłkowego paleolitu i mezolitu

Stanowisko lezy na dużej wydmę spoczywającej na drugiej terasie 
Warty, około 3 km na północ od wsi Pomorsko Wykop objął 60 ms 
powierzchni Wyeksplorowano część bardzo bogatego skupienia zabytków 
krzemiennych Stwierdzono współwystępowanie zabytków schyłkowopa- 
leolitycznych i mezolitycznych Zespół starszy należy do kultury świ
derskiej Występują w mm charakterystyczne liściaki tej kultury Ze
spół młodszy łączyć należy ze starszym odcinkiem mezolitu

Wśród liściaków zespołu paleolitycznego występują okazy u cechach 
typologicznych liściaków kultui niżu północnomemieckiego (ahrensbur- 
ska) Również w składzie typologicznym mikrolitów zespołu mezolitycz- 
nego występują okazy wskazujące na nawiązania typologiczne do kultu» 
niżu północno-zachodniej Europv
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Odkryto także skład surowca krzemiennego w postaci pięciu nieob- 
rabianych buł narzutowca kredowego zmagazynowanych w jednym miej
scu.

Zasadniczo surowcem podstawowym obu zespołów jest krzemień kre
dowy bałtycki. Stwierdzono jednak występowanie pojedynczych okazów 
krzemienia gómoastarddego. Są to najdalsze znane importy tego surow
ca w kierunku zachodnim.

SOŚNIA, pow. Grajewo patrz neolit

Stanowisko 1 i 2
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ŚWIĘTOSZYN, pow. Milicz

Stanowisko 1

Badania prowadził mgr Zbigniew Bagniewski.
Finansował WKZ we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Sta
nowisko wydmowe z okresu mezolitu i neolitu.

Stanowisko położone jest około 500 m na wschód od północnego 
skraju wsi, na kompleksie silnie rozwianych i zniszczonych wydm usypa
nych na tarasie nadzalewowej Baryczy.

Wykop ratowniczy 1/70 założony został na zachodnim skraju stano
wiska, tuż przy krawędzi terasy Baryczy. Łącznie objął on powierzchnię 
332 m2, z której uzyskano około 3577 wyrobów krzemiennych oraz 183 
ułamków naczyń tzw. kultury ceramiki dołkowo-grzebykowej. Materiał 
krzemienny spoczywał w układzie bezkrzemienicowym nie licząc ułam
ków ceramiki tworzących wyraźne, ograniczone przestrzennie skupisko 
o średnicy 6,5 m.

Materiał mezolityczny (nie znaleziono zabytków krzemiennych neo
litycznych) reprezentowany jest przez 98 rdzeni, 15 trójkątów nierów- 
noramiennych, 4 tylczaki typu Stawinoga, 2 półtylczaki typu Komornica, 
6 półtylaczaków „innych”, 18 trapezów, 43 drapaczy, 27 skrobaczy wielo
rakich, 6 rylców, 4 pazury oraz 3 obłęczniki oraz krótkie serie wyrobów 
innych.

Inwentarz wydaje się czysty kulturowo i reprezentuje młodszą fa
zę kultury komornickiej. W kontekście tego, nie wyjaśnioną sprawą jest 
obecność ceramiki dołkowo-grzebykowej. Związków ceramiki z materia
łem krzemiennym nie stwierdzono.
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