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Stanowisko odkryto w trakcie badań powierzchnio
wych w ramach AZP wiosny 1981 r. Położone jest na lessowym 
cypla wysoczyznowym ograniczonym od południa i południowego 
wschodu szeroką doliną Bystrej, od północy, v/зchodu i zacho
du wąwozami. W maju 1982 roku przeprowadzono praee ratunkowe 
eksplorując dwa obiekty niszczone przez drogę przecinającą 
osadę. Ze względu na dużą wartość poznawczą i szybko postę
pujące niszczenie stanowiska w 3iei-pniu br. podjęto badania 
wykopaliskowe.

2Wykopy, o łącznej powierzclmi 482 m założono na 
plateau cypla, w miejscu najintensywniejszego występowania 
zabytków na powierzchni, mniej więcej w centrum osady. Od
słonięto ślady. 22 obiektów, o przekroju głównie trapezowa- 
tym, miąższości od 20 do 140 cm - w różnym stopniu zniszczo
nych przez procesy erozyjne i orkę. Odkryte obiekty miały w 
większości jak się wydaje, charakter gospodarczy. Jedynie 
dwa, wyróżniające się rozmiarami i kształtem /4,5 do 5 m x
2,5 do 3 m, podłużne, w przekroju prostokątne/, ustawione 
po osi S-N stanowią być może fragmenty pozostałości półzie-_ 
miankowych budowli mieszkalnych i tak zostały wstępnie okreś
lone.

Uzyskany materiał zabytkowy jest jednolity kulturo
wo i należy w całości do kultury wołyńsko-lubel3kiej ceramiki 
malowanej. Materiał ceramiczny cechuje - nieznane dotąd w 
tej kulturze - bogactwo ornamentyki plastycznej, głównie 
stempelków, nakłuwań układających się w motywy^trojkątów 
występujących pasmami w różnych partiach naczyń,a szczegól
nie w części przydennej. Materiał krzemienny, głównie z su
rowca czekoladowego, przedstawia pełny cykl produkcyjny od 
form zaczątkowych po wytwórczość narzędziową.

Materiały przechowywane są w ZAP UMCS.
Badania będą kontynuowane.
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Badania prowadziła mgr Aleksandra 
Gruszczyńska. Finansowało Muzeum 
Okrçgoive w Rzeszowie. Pierwszy se
zon badań. Osada kultury ceramiki 
wstęgowej rytej.

Badany teren stanowi część rozległej osady usytuo
wanej na lessowym wzgórzu, w północnej części miasta, przy 
ul. Gwardii Ludowej.

Podczas badań ratowniczych wyeksplorowuno 4 jamy



częściowo zniszczone przez prace ziemne przy poszerzaniu 
wyżej wspomnianej ulicy. W wypełnisku jam znaleziono dużą 
ilość fragmentów naczyn oraz wyroby z krzemienia. Ceramika 
reprezentuje typowe formy kultury ceramiki wstęgowej rytej.
W materiale krzemiennym dominuje surowiec Święciechowaki. 
Znaleziono kilka retuszowanych wiórów.

Ze względu na planowane na tym terenie dalsze 
prace ziemne, badania będą kontynuowane.
ŁUPAWA, gm.Potęgowo Uniwersytet im. Adama
woj:.słupskie Mickiewicza w Poznaniu
Stanowisko 27 Katedra Archeologii

Badania prowadziła dr Dobrochna 
Jankowska i mgr Jacek Wierzbicki. 
Finansował WKZ w Słupsku. Pierwszy 
sezon badań* Cmentarzysko megali
tyczne kultury pucharów lejkowatych.

Stanowisko wchodzi w skład kompleksu wschodniego 
cmentarzysk megalitycznych, zlokalizowanych w rejonie Łupa- 
wy. Zarejestrowano na nim tylko 1 obiekt. Jest to grobowiec 
■komorowy z obstawą trapezowatą, skierowany podstawą na po
łudniowy wschód. Długość obstawy wynosi 21 m, szerokość przy 
podstawie - 7 m. Komora, zbliżona konstrukcyjnie do tzw.gro
bowca korytarzowego, ma wymiary 3 x 1,80 m i umieszczona 
jest bezpośrednio przy podstawie obiektu. Zbudowana jest z 8 
dużych bloków, z których 2 tworzą ścianki krótkiego "koryta
rza". Bloki nakrywające nie zachowały się, a wypełnisko ko
mory zostało w dużej części zniszczone przez wkop współczes
ny. Szczeliny między blokami wypełnione były tzw.suchym 
murem z płytek kamiennych /element konstrukcyjny znany z licz
nych stanowisk meklemburskich/.

Obstawa obiektu zbudowana jest z dość szczelnie 
ustawionych dużych głazów zabezpieczonych przy podstawie i 
wierzchołku ławą z otoczaków i częściowo wkopywanych w pod
łoże. Stan jej zachowania jest stosunkowo dobry. Wewnątrz 
obstawy zachował się fragmentarycznie resztki próchnicy 
pierwotnej, na której w kilku miejscach zarejestrowano pół
koliste układy otoczaków, sąsiadujące ze skupiskami węgla 
drzewnego. Wyżej znajdował się nasyp kamienno-piaazczysty.

Obiekt dostarczył niewielkiej ilości materiału ce
ramicznego i krzemiennego kultury pucharów lejkowatych.

Badania będą kontynuowane.
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