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B orow ica, s t. 4 Uniwersytet im. Marii Curie-Sklodow-
gm . Ł o p ie n n ik  G ó rn y , w o j. skiej Katedra Archeologii w Lublinie
chełm sk ie  
AZP 81-87/30

Badania prowadziła mgr Anna Zakościelna. Finansowane przez Uni
wersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pierwszy sezon 
badań. Stanowisko schyłkowopaleolityczne.

Stanowisko zajmujące powierzchnię ok. 2/3 ha, w większości zniszczone orką, zostało 
odkryte w czasie badań AZP na cyplu prawej terasy nadzalewowej środkowego Wieprza, 
Wykopy o łącznej powierzchni 120 m założono we wschodniej i centralnej części stanowi
ska. Odkryto 746 zabytków krzemiennych, nie stwierdząjąc jednak zwartych układów 
krzemienicowych, 186 fragm. ceramiki i siekierę kamienną, pozwalające na stwierdzenie 
istnienia na stanowisku śladów kultury świderskiej, mezolitycznej, a także trzcinieckiej 
i łużyckiej.

Materiały znąjdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodow- 
skiej w Lublinie

Badania nie będą kontynuowane.

B orow ica, s t. 24 Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodow-
g m . Ł o p ie n n ik  G ó rn y , w o j. skiej Katedra Archeologii w Lublinie
chełm sk ie  
AZP 81-87/—

Badania prowadzili doc. dr Jan Gurba i mgr Anna Zakościelna. Fi
nansowane przez Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lu
blinie. Pierwszy sezon badań. Stanowisko mez o lityczne. Ślady kultur 
neolitycznych i epoki brązu.

Stanowisko położone jest na krawędzi rzeki Biatki, prawego dopływu środkowego 
Wieprza. W czterech rowach sondażowych o łącznej powierzchni 20 m odkryto część 
krzemie nicy (?) kultury janislawickiej oraz materiały kultur: komornickiej, ceramiki sznu
rowej i „posznurowej” z wczesnego okresu epoki brązu.

Materiały znąjdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodow
skiej w Lublinie.

Badania powinny być kontynuowane.

D udka, s t. 1 Polska Akademia Nauk Instytut Histo-
gm. Wydminy, woj. suw alsk ie  rii Kultury Materialnej Zakład Epoki
AZP 20-75/— Kamienia w Warszawie

Badania prowadził dr Witold Gumiński przy współudziale mgr. Jana 
Fiedorczuka. Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Za
bytków w Suwałkach i Instytut Historii Kultury Materialnej PAN. 
Siódmy sezon badań. Obozowiska mezolityczne, paraneolitycznej 
kultury Zedmar, późnoneolityczne; grób mezolityczny i kultury am
for kulistych.
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Prace prowadzono w 4 wykopach o łącznej powierzchni 38 m .
Wykop III poszerzono w strefie brzeżnej o 14 m .W  górnej warstwie w czarnym torfie 

występowały materiały późnoneolityczne, a pod nią w torfie czamobrunatnym, gruzeiko- 
watym — zed marskie. W piaskach pod torfami wśród nielicznych zabytków mezolitycz-


