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об adv. Zarejestrowano łącznie 21 obiektów w tym paleniska, skupiska fcamtenl ora» półzlesiaitką. Na
uwaga гад ługuje obiekt 2Û/67 - palenisko »budowane na planie prostokąta o wymiarach Û,6 Û. x Û,S0 jn.
W y p e ł ń tako paleniska stanowił szary piasek i zhunusowans brązowa ziemia. W otoczeniu palenis
ka wydzielono kości, ości 1 łuski rybie. W części zachodni·j wykopu /nr 17/ wyróżniono duży głaz na
rzutowy /ważący ok. 2 ton/, pod ni» wydzielono jaoą z »ater lał ел cerami eznymV* ragman t amfory/, krze
mienny» /и.in, drapacz gładzony/ i kośćmi, W materiale ruchomym wydzielono;
- u siekier kamiennych zachowanych w całości lub we fragmentach,
- 9 siekier krzemiennych /w ty» 1 fragment siekiery wykonanej z krzemienia pasiastego/«

5 grodków różnych typów,
drapacze, zgrzebła, skrobaćz·, łuszczaie,
fragment zawieszki bursztynowej,
w materiale ceramiczny» wydzielono;
2 miniaturowe naczynia, w tym jedno z przewierconym dnem7 2 czarki, naczynie wenienkowate, naczynia
zasobowe * listwą plastyczną, fragmenty pucharów i amfor, 1 fragment spiczastego dna oraz fragment za

*
-

wieszki w kształcie podwójengo topora.
N wykopie /nr 17/ wydzielono *6 tzw. *vkopóv* przecinających obiekty z »a terlałem rzucewakim*
Hypełnlsko wkopów stanowił jed,*orodny płazak brązowo-sznry, Wyróżniono w nich. nielixzue drobne kości.
Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Badanie będą kontynuowane.
SAP-œCROWiCE, gm. Pietrowice wlk.
woj, katowickie '
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Muzeum Śląskie
w Katowicach

Badania prowadziła mgr Małgorzata Krugan-Przybylska pod
opieką dr. Krzysztofa Toni z ISKM PAS w Krakowie. P inan sował HKZ w Katowicach. Pierwszy sezon badań, Osada neoli
tyczna.
Stanowisko leży około 300 » na zachód od granicy Samborowie 1 około 500 n na południe od doli
ny rzeki Troi. Zajmuje przestrzeń w rozwidleniu pomiędzy drogą prowadzącą z Samborowie na południe,
a drogą polną przebiegającą W pobliżu kapliczki św. Anny,
Badania o charakterze sondażowym miały na celu określenie* charakteru 1 przynależności kultu
rowej stanowiska odkrytego wiosną 1967 r.
odsłonięto obszar o powierzchni 1,5 ara, zakładając trzy wykoły * 15 n 1 5 n, 1Q » ж 5 m,
5 m x S m. układ atretygraflczny w badanych wykopach kształtował alę na stępuj ącot do głębokości, około
40 cm zalegała warstwa ziemi ornej, nosząca Ślady głębokiej orki. К warstwie taj wystąpiły liczne wy
roby krzemienne /w tym duża ilość rdzeni/ oraz nieliczne fragmenty naczyń kultury lendzlelskiej 1 kul
tury pucharów lejkowatych* Poniżej, na głębokości około 4Ü cm wystąpił lessowy calec, na którego tle
rysowały alę obiekty archeologiczne. Łącznie odkryto 14 obiektów, w tymi 2 - prawdopodobnie dołki posłupowe, 3 - jamy gospodarcze* Przeznaczenie pozostałych obiektów jest trudne do określenia.
Materiał ceramiczny pochodzący z odkrytych obiektów wiąże się z kulturą pucharów lejkowatych
i kulturą 1endz telską.; odkryto m-in. fragmenty naczyń workowatych zdobionych stempel kicm, fr. pustej
nóżki, fr. czary pochodzącej z pucharka na pustej nóżce, zdobionej małymi okrągłymi guzkami, liczna fr.
zdobione guzkami, a takie ornamentyką nawiązujące do kultury ceramiki promienistej /grupy naprzemianległych skośnych lini rytych/. Wystąpiły takie przęślIki gliniane stożkowate t koliste » w jednym wy
padku zdobione.
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Materiał krzemienny to w przewadze regularne'wióry t od kupki, Łwraca uwagę bardzo duże ilość
rdzeni przeważnie wiórowych, jednopłatowych, często stożkowatych lub postożkowych, występujących na
powierzchni stanowiska i niewielka ich ilość w obiektach. Również stosunkowo niewiele wystąpiło na
rzędzi kr imiennych /pojedyncze drapacze, rylce, wióry retuszowane z wyświeceniem żniwnym/. Surowiec
krzemienny to w przewadze miejscowy krzemień narzutowy, chociaż wystąpiły także egzemplarze wykonane
z krzemienia jurajskiego podkrakowskiego.
С badanych obiektów pochodzi również fragment kamiennego toporka i niewielka siekierka ka
mienna, oraz zaczątkowa siekierka krzemienna.
Oceniając łącznie należy stwierdzić, że większość materiału łączy etę z kulturą pucharów lej
kowatych. W jamach łączonych z tą kulturą wystąpiły także zabytki związane z kulturą lendzlelską
lub kulturą ceramiki promienistej.
Pozyskane materiały 1 dokumentację złożono w Dziale Archeologii Muzeum Śląskiego w Kato
wicach.,
SAHRYŚ, gm. Werbkowice
woj, zamojskie
Stanowisko 1

Uniwersytet Karli Curle-Skłodowsklej
Katedra Archeologii
w Lublinie
Badania prowadził dr Andrzej Kokowski. Finansował WOA-K
w EamoŚciu. Pierwszy sezon badań. Kultura amfor kulistych,
pojedynczy grób.

Odkrycia dokonano przypadkowo w trakcie równania podwórka. Odkrywcy wyeksplorowali cztery
naczynia 1 odsłonili czaszkę, po czym powiadomili ekspedycję archeologiczną, co umożliwiło dalsze
badania zespołu.
,
Komorę grobową o wymiarach 2,5 x 1,4 ot przykrywały cztery monumentalne płyty z piaskowca,
Komora zbudowana została z 1Û płaskich, prostokątnych płyt, których dopasowanie było na tyle dosko
nałe, Ü jedynie w dwóch przypadkach trzeba było je uszczelniać, ff trakcie wykopalisk prowadzonych
wyłącznie w obrębie komory z niewielkim marginesem na zewnątrz, odsłonięto pochówek dorosłego osob
nika w pozycji silnie podkurczonej, leżącego na prawym boku. W północnej części komory stały cztery
naczynia, którybh lokalizację zrekonstruowano po konsultacji τ'odkrywcami, i szczęka dzika, w połud
niowo-wschodnim narożniku zlokalizowano siekierę. Drugi egzemplarz i paciorek bursztynowy leżały na
“półeczce" kamiennej pomiędzy płytami 2 i Э w ścianie wschodniej. Przy stopach znaleziono dwa ostrza
kościane. Przy prawym przedramieniu dwa dalsze paciorki, pod miednicą zawieszkę kościaną w kształcie
litery -T". Dno jamy grobowej wysypane było czerwonym, pokruszonym granitem.
Materiały znajdują się w e a o m c s .
flis przewiduje się dalszych badań.
SANDCM1ER £
woj. tarnobrzeskim
Stanowisko i Wzgórze fawichojski»

Polska Akademia Nauk
Instytut Historii Kultury Materialnej
w Warszawie
Zakład Metodologii Badań Archeologicznych
Badania prowadziła mgr Hanna Sows lewaka-Marszałek przy
udziale mgr Doroty Cyngot, Finansował urząd Miasta w San
domierzu oraz ш г а р а н , siódmy sezon badań* osada neoli
tyczna cyklu landzialsko-polgąrsklego.

Celem prac było przebadanie kilku wybranych obiektów, odkrytych w 1986 r*, oraz dokładne roz
poznanie sytuacji w północno-wschodniej części wzgórza, prowadzące do weryfikacji poczynionych po
przednio ustaleń nt. przebiegu rowu /obiektu 14/30/. Taki zakres prac został wyznaczony na podstawie
rozpoznania terenu za pomocą badań szerokopłaezczyznowych w 1986 r.

