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nie czarnych, smolistych. Ich denne partie wcinały się także w jasny piasek. Wypełniska dostarczyły
obfitego inwentarza ceramiki wczesnośredniowiecznej z domieszką mechaniczną materiałów kultury
pucharów lejkowatych. W sumie znaleziono około 1600 fragmentów ceramiki (z czego 60-70 % to
ceramika kultury pucharów lejkowatych), około 200 zabytków krzemiennych, kilkadziesiąt brył polepy i dość dużą ilość kości zwierzęcych. Materiały ceramiczne kultury pucharów lejkowatych charakteryzują się szeregiem cech typowych, jak: obecność pucharów lejkowatych, flasz z kryzą, amfor(?),
ornamentów stempelkowych pod wylewami naczyń, domieszki tłucznia ceramicznego. Mamy jednak
także pewne cechy specyficzne, jak stosowanie domieszki tłucznia kamiennego. Bardzo specyficzne
jest krzemieniarstwo bazujące na surowcu jurajskim, miejscowym(?), i świeciechowskim. Jest to przemysł oparty na drobnych wiórkach oraz bardzo powszechnej technice łuszczniowej.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ Kielce Wydział Archeologiczny, ul. Zamkowa 5.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.
GOŁAŃCZ, st. 69, gm. loco, woj. pilskie, AZP 41-31/138
• grób lub obiekt kultowy kultury pucharów lejkowatych (neolit)
• ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit)
• ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (neolit)
• ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)
• osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)
• cmentarzysko kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza)
• osada z wczesnośredniowieczna
• ślady osadnictwa nowożytnego
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 24 września do 21 października przez mgr. Mirosława Andrałojcia (Gołaniecki Ośrodek Kultury). Finansowane przez Gołaniecki
Ośrodek Kultury. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 1,33 ara.
Odkryto 8 faz użytkowania stanowiska. Z czasu jego zasiedlenia przez ludność kultury pucharów
lejkowatych pochodzi jeden obiekt, interpretowany jako grób lub obiekt obrzędowy. Z osadnictwem
kultury łużyckiej wiąże się 9 obiektów, w tym jeden mieszkalny, 7 jam gospodarczych i dołek posłupowy. Pozostałości kultury pomorskiej to 2 zniszczone groby z obwarowaniem kamiennym. Odsłonięto
też jamę mieszkalną z wczesnego średniowiecza. Ceramika z okresu kultury ceramiki sznurowej, kultury amfor kulistych i horyzontu trzcinieckiego pochodzi z warstw stanowiska.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w archiwum PSOZ w Pile.
Badania nie będą kontynuowane.
Goraszowice, st. 12, gm. Otmuchów, woj. opolskie - patrz: środkowa i późna epoka brązu
GRĄDY WONIECKO, st. 1, gm. Rutki, woj. łomżyńskie, AZP 37–79
• obozowisko kultury komornickiej (mezolit)
• obozowisko kultury północno-janisławskiej (mezolit)
• obozowisko kultury niemeńskiej (paraneolit)
• ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (neolit)
• ślady osadnictwa średniowiecznego i nowożytnego
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez prof. Karola Szymczaka (Instytut Archeologii
Uniwersytetu Warszawskiego). Kolejny sezon badań.
Badane stanowisko położone jest na piaszczystej wydmie na południowym brzegu Narwi.
W roku 1997 założono dwa wykopy. Pierwszy z nich, liczący 4,5 m2, eksplorowano za pomocą
skrobania, namierzając każdy zabytek. Ogółem z wykopu uzyskano 326 zabytków (203 zabytki krzemienne i 123 artefakty ceramiczne) nie wyróżniając wyraźnych skupisk. Wykop drogi liczył 9 m²
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