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BTEFANK0WICE» gm.Hrubieezów woj.гелю jeki· Uniwersytet im.Marii Curie-Skłodowekiej Zakład Archeologii Polskiej « Lublinie

Badania prowadzili Łukasz Rejnie*̂  nz i Jeray 
Waszkiewioz, Komultaoja пяийвжг. ioo.dr.Jan» Ourby. Finansował ΑΟΈΚ w Lublinie. H e r m y  
sezon bedarf. Osady z neolitu i voa*a«ej epoki brązu*

Stanowisko jest systematycznie nieaoaone prarz kopalnią piasku, Położone na niewielkim· plasaozyatyn wrnleeieniu odległym ok.1 500 tą na wschód od szosy i ogrieiiozone podtobkłą doliną przy stoiku poiuàaiovjrnu
Wzdłuż wcfcrodniej kravedzi vyrobietoa piaohu sełotbeoo wykop o powierzchni 30 * kw, Poza zeeÿolaai w worfftwle feałturt>* wej występuj# przenleezejay marteriał oeramloany kultury wołyń- 

*ko lubeleteiej oereenlki malowanej 1 kultory fffersytoyrtfelej orax narzędzia, pólwytwory i odpadki wykonane w preewtóająeej ezqÂ- oi z krsealenla wołyńskiego. Wyroby krzeelenee w wl^ceeMOl aallozono do kultury atrzyżowskiej.
V oẑ éci północno-wsohotłniej znajdowała & %  ja·» zewi»- 

nteoa fragaenty naczyń kultury wołyńateo-lubelskiej cereodki 
■alowanej oraz jeden grooik trapezowej. Pr*y érodâewaj'osçtf- ol ściaay wschodniej wykopu uofawycono глгуе drabiej xxtereg« lemej jesy pozbawionej materiału anhMlüigl«B»№i V-zdövtfc Heleny reohexteiej wykopu natrafiono ш  tvgy »ftvHH poeShupowe 
z kewa&nod polepy*

Materie! z Łożony w Zakładzie Archeologii Poleki UMCS.
Badania nie bq<lą kontynuowane;

STOBHICA TR2YM0RGI, gm. Ręozno Muzeum Arcbeologiezne
woj.plotrtoweki· i StaograXiozoe w Łodzi
Stanowisko 2

Badania prowadziła mgr Małgorzata Kamlszer. 
Finansował WKZ w Piotrkowie Trybunalskimi 
Kontynuacja badań z lat ubiegłych. Osada wielokulturowa - neolit, epoka brązu, Ares bal- ezteoki, lateński, rzynskl 1 wczeenoérednio- wieczny;

Prace wykopaliskowe prowadzono w północnej co^éol'stanowiska* Ogółem przebadano 225 a2. Odkryto: 1 j*»ę lateńską, 1 ja»f wczemośredni owiec zną 1 32 dołki będąoe przeważnie pozostaioéoie-
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nl po Konstrukcjach słupowych. Materiał zabytkowy reprezentowany Jest przez narzędzia i odłupki krzemienne, fragmenty naczyń, grudki polepy, węgle drzewne, kości zwierzęce, oraz zabytki metalowe.
Wśród odkrytych obiektów na uwagę zasługuje wczesnośredniowieczna Jama o wyraźny» charakterze mieszkalnym* Kształt Jamy regularny, w przybliżeniu prostokątny, o wymiarach 4 x 2 m.

Jamę otaczało 9 dołków posłupowyoh. Palenisko było usytuowane przy zachodniej ścianie szczytowej obiektu. Nieckoweto zagłębione dno Jamy znajdowało się na głębokości 150 cm. W wypełnieku 
Jamy znaleziono liczne /666 Гг./ ułamki ceramiki, nóż żelazny, brązowy kabłączek skroniowy, ęrześlik gliniany, grudki polepy, 
węgle drzewne, oraz dużą ilość kości zwierzęcyoh. Wszystkie 1* zabytki pozwalają datować obiekt na XII-X1I1 w.

Materiały z bedarf wykopaliskowych znajdują się w ИА1Е w Łodzi.
Kontynuacja badań byłaby wskazana.

STRACHÓW, gm.Kondratowice Polska Akademia Nauk
woj.wrocławskie Instytut Historii KulturyStanowiska 2a 1 6 Materialnej PAN we WrocławiuZakład Archeologii Nadodrza

Badania prowadziła dr Anna Leoiejswiczowa. Finansował IHKM PAN. Czwarty sezon badań. Osady neolityczne kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury pucharów lejkowatych.

Stanowisko 2a
Prace wykopaliskowe obejmowały zachodnią część oaiedla kultury ceramiki wstęgowej rytej, rozpościerającą się w ozczy- towej partii wniesienia. Ich celem było uchwycenie granicy zasiedlonego obszaru. W wykopie szerokości 5 m, długości 160 m, pod ziemią orną odsłonięto ślady gęstej zabudowy złożonej ze skupisk obiektów, zapewne pozostałości odrębnych gospodarstw·W niektórych skupiskach widoczne były ślady słupów budowli na

ziemnych. Jedna z nich miała dobrze czytelny prostokątny zarys. Oprócz dołków słupowych odkryto ogółem 39 obiektów w tym tzw* 
Jamy konstrukcyjne towarzyszące z reguły zabudowie naziemnej, zasobowe, paleniskowe /Jedna ze znakomicie zachowanym kolistym paleniskiem z kamieni pokrytym glina, do której przywarło dno dużego naczynia/. We wnętrzu obiektów znaleziono liczny materiał ceramiczny o formach i zdobnictwie typowym dla fazy Szareckiej, kilka narzędzi kamiennych - siekierek 1 tzw.motyk, wyroby krzemienne w większości sporządzone z importowanego surowca jurajskiego, krakowskiego* Na szczególną uwagę zasługuje znalezienie w jednej z Jam ułamka czarki typu żellezowsklego, pochodzenia małopolskiego. Jest to pierwsze tego rodzaju znalezisko w środowisku Szareckim w Polsce, przesądzające dowodnie


