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m ateriału zabytkowego oraz rysowanie planów płaskich co 10 cm.
Osadnictwo południowej części stanowiska koncentrowało się w nieznacznym 

obniżeniu terenowym szerokości około 250 m na osi wschód-zachód. Na tym 
obszarze występuje warstwa kt&turowa, ślady obiektów nieruchomych /  jamy, pale
niska/ oraz liczny m ateriał ceramiczny i krzemienny. Najintensywniej zasiedlona 
była najniższa partia terenu - tzw ,1' centrum połudriowe". Na przestrzeni 1,5 
ara  odsłonięto tu w obrębie warstwy kulturowej o m iąższości dochodzącej do 80 
cm ślady licznych konstrukcji słupowych i 1 ziemiankę. Układ słupów jest skom - 
pllkowany, wskazuje na 2 lub 3 fazy zabudowy tego terenu. Rekonstrukcja obiektów 
wymaga wnikliwej analizy.Granic "centrum" nie uchwycono.

Leżące w odległości 250 m na północ od pierwszego "centrum północne" 
przebadano do chwili obecnej na przestrzeni 1,6 a ra . Uchwycono tu południowo- 
zachodni jego skraj, charakteryzujący się występowaniem czytelnej warstwy kultu
rowej z licznym ruchomym m ateriałem  zabytkowym, lecz bez śladów zabudowy.
W północno-wschodniej części przebadanego obszaru występują ślady konstrukcji 
słupowych/ przynajmniej 2 fazy zabudowy/ oraz niewielkie kamienne paleniska. 

Układ słupów wskazuje na czworokątny kształt budowli. Żadnej z nich jak dotąd nie 
odsłonięto w całości,

W odległości około 50 m na południe od "centrum północnego" natrafiono na 
kolejne Ślady intensywnego osadnictwa neolitycznego.Ta partia osady jest jednak 
znacznie bardziej zniszczona.

Uzyskany obfity m ateriał ceramiczny potwierdził zeszłoroczną hipotezę odnoś
nie ramowego datowania osady na rozwiniętą fazę wiórecką kultury pucharów le j
kowatych. W świetle wstępnej analizy wydaje się ponadto, że w porównaniu z połud
niowym, osadnictwo "północnego centrum" jest nieco s ta rsze .

Badania będą kontynuowane,
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tury amfor kulistych, osada ludności 
kultury łużyckiej z wczesnej epoki 
żelaza*

Stanowisko 3 podobnie jak i równolegle badane stanowisko 4 leży na wynie
sieniu nad doliną dawnego deku wodnego, w oińegłośd około 300 m na* północ od 
stanowiska 4. P race wykopaliskowe skoncentrowano w tej partii stanowiska, gdzie 
Istniały już odkrywki przeprowadzone w celach gospodarczych przez miejscową 
Stację Hodowli Roślin* Wykopy o długośd od 90 do 100 m i szerokości 2 m, odda
lone od siebie o ca 8 m pozwoliły na uchwycenie zasięgu osady i cmentarzyska 
neolitycznego . oraz zasięgu i sposobu zabudowy osaty ludnośd kultury łużyckiej 
z wczesnej epoki żelaza*Obiekty neolityczne koncentrowały się w kulminacyjnej 
partii wyniesienia*Odkryto tutaj nieckowatą, dużą jamę zawierającą liczne frag
menty naczyń ludno ś d  kultury pucharów lejkowatych oraz dwa pochówki, z których 
pierwszy usytuowany po linii północ-południe zawierał szkielet bez wyposażenia, 
drugi natomiast charakteryzował się bezładnym ułożeniem połamanych i być może 
połupanych kośd* W tej partii wyniesienia odkryto również część prostokątnej, 
kamiennej skrzyni wchodzącej w zachodni profil wykopu II.

Poniżej, na łagodnym stoku wyniesienia uch wyceno szereg obiektów związanych 
z  osadnictwem ludności kultury łużyckiej* Wśród obiektów ludności kultury łużyc
kiej dominowały owalne Jamy, niekiedy rozszerzające się w partii spągowej, o 
m iąższośd  do 60 -70 cm* Odkryto także obiekty spełniające funkcje mieszkalne, 
niektóre z nich posiadały wybrukowane partie spągowe. Siaty osadnictwa ludno ś d  
kultury łużyckiej sięgają do podnóża wyniesienia, tam też uchwycono wschodni k ra 
niec osady*

Z zabytków wydzielonych wymienić można płytki kościane, szydła, przęśliki 
gliniane*
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