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CHWALIM, gm. Kargowa 
woj, zielonogórskie 
Stanowisko 1

patrz
paleolit 1 me 20 lit

DĄBKI, gm. Darłowo patrz
woj. koszalińskie paleolit i  m ezolit
Stanowisko 9

DĘBCZYNO, gm. B iałogard patrz
woj. koszalińskie okres wpływów rzym skich
Stanowisko 6

DĘBCZYNO, gm, Białogard patrz
woj. koszalińskie okres wpływów rzym skich
Stanowisko 39

DOBCZYCE patrz
woj. krakowskie późne średniow iecze
Stare Miasto

GŁUSZYNO, gm. Potęgowo 
woj. słupskie 
Stanowisko 1

GORZOW WIELKOPOLSKI 
Stano wis ko 10

patrz
okres wpływów rzym skich

Muzeum Okręgowe 
w Gorzowie Wlkp.

Badania prowadził m gr Tadeusz Szczurek. F inan
sowało Muzeum Okręgowe w Gorzowie Wlkp. 
Czwarty sezon badań. Pozostałości osady kultury 
pucharów lejkowatych, faza najm łodsza.

Stanowisko położone je s t we wschodniej części m iasta , na wy- 
eoczyźnie m m iędzy ulicam i Podm iejską 1 W arszawską, Wykop objął ob
sz a r  20Û m , Wyekeplorowano sześć jam  osadniczych, w tym trz y  pale
niska. W dalszym  ciągu nie odsłonięto śladów konstrukcji m ieszkalnych 
jak również pozostałości warstwy kulturowej.

Bogaty m ateria ł ceram iczny charakteryzują duże fragm enty wię
kszych naczyń szerokootworowych z uchami taśm owatymi 1 ucham i kolan
kowato zagiętym i, fragm enty naczyń cienkościennych /kubki, czark i -  
w tym jedna wydobyta w żałości z jamy 21 /. Ornam ent bardzo ubogi
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i niem al wyłącznie plastyczny /p rzede  wszystkim pół księży co wate listwy 
o raz  guztd/.

M ateria! krzem ienny, równie bogaty Jak w latach poprzednich, 
oprócz dużej liczby odpadków produkcyjnych i drapaczy z odłupków, zawie
ra ł  siek ierkę krzem ienną oraz trzy  g rodk i krzem ienne do s trz a ł łuku 
łuskane na całej powierzchni, znalezione w skupieniu w jam ie 24.

Z m niej licznych zabytków kamiennych na jiwagę zasługują trzy  
rozc ieracze  do żaren, po raz  pierw szy znaleziony fragm ent toporka o raz  
kulka /do procy? / .

M ateriały zabytkowe stanowią własność Muzeum Okręgowego 
w Gorzowie Wlkp.

Badania bądę kontynuowane.

GRADY-WONIECKO, gm. Rutki 
woj, łomżyńskie 
Stanowisko 1

patrz
paleolit i  m ezolit

INOWROCŁAW, 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 95

patrz
okres wpływów rzym skich

IWANOWICE 
woj. krakowskie 
Stanowisko "HLin"

patrz
okres brązu

JANOWEK, gm. Skrzeszew 
woj. warszawskie 
Stanowisko 1

patrz
okres halsztacki

JUSZKOWO, gm. P ruszcz  Gdański 
woj. gdańskie 
Stanowisko 1

patrz
okres wpływów rzym skich

KAMIEŃ MAŁY, gm. Witnica 
woj. gorzowskie 
Stanowisko 2

Muzeum Okręgowe 
w Gorzowie Wlkp.

Badania prowadzili m gr Tadeusz Szczurek i m gr 
Tadeusz Seniów. Finansował WKZ w Gorzowie Wlkp. 
P ierw szy sezon badań. Cm entarzysko kultury ce
ram iki sznurowej.


