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te r ia l /35 krzem ieni i  4 fragm enty ce ram ik i/ ograniczają na raz ie  w artość 
ustaleń stratygraficznych. Datowanie poziomów oraz odtworzenie środow is
ka naturalnego możliwe będzie w momencie rozw inięcia na sz e rsz ą  skalę 
badań torfowiska przylegającego do osady.

Materiały znajdują się  w Muzeum Okręgowym w Koszalinie.
Badania będą kontynuowane.

GRADY-WO NIECKO, gm. Rutki U niw ersytet W arszaw ski
woj. łomżyńskie Instytut Archeologii
Stanowisko 1

Badania prowadził doc. d r hab, Stefan Karol 
Kozłowski i Karol Szymczak, Finansował WKZ 
w Łomży. Pierw szy sezon badań po p rzerw ie od 
1973 r ,  /badania m gr. Krzysztofa B urka/. 
Stanowisko wydmowe wielokulturowe z obozowis
kami me zo litycznym i, neolitycznymi i później
szym i.

Celem badań było rozdzielenie stra tygraficzne m ateria łu  zalegają
cego w centralnej części stanowiska w m isach deflacyjnych.
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Wykop /14 m /  założono na te ra sce  u podnóża stoku wału wydmo

wego. Zabytki zalegały w piasku drobno- i średnio ziarn istym , w którym 
wyróżniono przysypany współcześnie poziom glebowy /próchnica i iluw ium /. 
Pod nim wydzielono położony nad drobnoziarnistym i piaskam i rzecznym i 
drugi poziom humusowy /bez zabytków/. Pojedyńcze krzem ienie i fragm enty 
ceram iki przem ieszczone z górnych p a rtii wydmy znajdowały s ię  na pow ierz
chni wykopu.

W inwentarzu silnie zaznaczają się  elem enty komornickie: drobne, 
jedno - i dwu p if to we rdzenie, tylczaki Stawinoga i lancetowate półtylczaki 
Komornica, tró jkąt rozwartokątny, tró jkąt z retuszem  trzeciego  boku, 
tró jkąt pieńkowski, drobne drapacze, ry lce , przekłuwacz. Z zespołem  tym 
wiąże s ię  prawdopodobnie również trapez sugerujący wiek atlantycki. Mniej 
liczna część inwentarza zdaje się  nawiązywać do neolitu /n iek tó re  rdzenie, 
grocik trójkątny, masywny półtylczak, czy trapez  o pokroju wyraźnie neoli
tycznym /. Również liczne fragmenty ceram iki wykazują podobieństwo do 
zespołów pó ino ne o litycznych, niektóre jednak przypom inają m ateria ły  
w cześniejsze lub późniejsze /do epoki żelaza w łącznie/. W stępna analiza 
stra tygraficzna wykazała, że ceram ika zalegała wyraźnie wyżej niż k rze 
m ienie kultury kom ornickiej.

Ponadto założono cztery  wykopy sondażowe: dwa w centralnej, 
niezniszczonej części wydmy /po 2 m 2/ i dwa na niższych od wykopu głów
nego poziomach w stronę zmeliorowanego rozlew iska rzek i Narwi /5  m^
1 4 m */. M ateriał z wykopów górnych nawiązuje do m ezolitu /rd zen ie  po
dobne do janieław ickich/, z dolnych zaś do mezolitu /zb ro jn ik i/ i  neolitu 
/ce ram ik a  i niektóre wyroby krzem ienne/.



Dodatkowo z powierzchni 56 m wysiano m ateria ł powierzchniowy, 
najpewniej przem ieszany.
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Badania będą kontynuowane.

Muzeum Archeologiczne 
Uniwersytet im, Adama 
Mickiewicza 
Katedra Archeologii 
Ekspedycja Kujawska 
w Poznaniu

Badania prowadził d r Andrzej Prinke. Finansowa
ła  Katedra Archeologii UAM w Poznaniu. P ierw szy 
sezon badań. Stanowisko piaskowe kultury kom or
nickiej.

Stanowisko leży na zachodnim skraju  długiego wału wydmowego 
o orien tacji wschód-zachód, bezpośrednio na północ od drogi polnej do No
wej W si Wielkiej oraz rozległego torfowiska.
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Odsłonięto 72 m . M ateriały zalegały na głębokości 0 ,3 -0 , 6 m , 

w humusie leśnym oraz występującym poniżej piasku wydmowym. Składały 
s ię  na nie: wyroby 1 odpadki krzem ienne, drobne fragm enty przepalonych 
kości oraz 2 drobne fragm . ceram iki neolitycznej. Zabytki rozm ieszczone 
były doić równomiernie w płaszczyźnie poziomej 1 pionowej /od 4 do 98 
okazów/m , przeciętnie ok. 35 egz, /m *. W sum ie znaleziono 2 337 okazów 
krzemiennych, w tym 206 rdzeni 1 narzędzi, a  ponadto 25B fragm . koâci.
W s e r i i  30 zbrojników m ikro litycznych przew alały ty leżaki typu Staw ino ga, 
półtylczakl typu Komornica 1 trójkąty równoramienne. Całość inwentarza, 
z wyjątkiem 2 fragmentów ceram iki oraz fragm entu krzemiennego grotu 
oszczepu, posiada cechy charakterystyczne dla wczesnomez»lltycznej kul
tu ry  komornickiej.

Badania będą kontynuowane.

KOCHLEW, gm, Wierzchl&s Muzeum Archeologiczne
woj. sieradzkie i Etnograficzne
Stanowisko 1 w Łodzi

Badania prowadził m gr Krzysztof Cyrek. F inan
sował WKZ w Sieradzu, Czwarty sezón badań. 
Obozowisko i pracownia k rzem ieniarska; Paleolit 
schyłkowy /k rąg  kultur z liśc iakam i/.

Stanowisko znajduje się  na cyplu würm sklej te ra sy  prawego brzegu
W arty.
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Przebadany dotychczas obszar powiększono do 38? m , uzyskując 

około 800 zabytków, w tym 29 rdzeni 1 62 narzędzia. Tworzyły one jedną

JANUS ZKOWO KUJAWSKIE, gm.Nowa Wleń Wielka 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 25


