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- 40 dowli mieszkalne) z prostokątnym paleniskiem kamiennym, usytułowanym przy
wschodnie) ścianie domostwa. Chata posiadała zarys prostokątny, wymiary
)e) wynosiły 4 x 5,50 m.
Na terenie wymienionego wykopu zbadano 13 jam kultury pucharów le j
kowatych /nr 9-21/, z których jama 18 była bardzo regularną półziemianką,
drugą w rozpoznanej dotychczas części osady. W rzucie poziomym była owal
na. o wymiarach 3 x 350 m, ścianki posiadała pionowe, dno płaskie. Głębo
kość je) wynosiła 50 cm. W centralnym punkcie omawianego ooiektu znajdował
się ślad po słupie, podtrzymującym zapewne konstrukcję dachową półziemianki. W jamie znaleziono dużą ilość ułamków naczyń pucharów lejkowatych oraz
liczne drobne i większe grudki polepy, w tym niektóre z odciskami gałęzi i
dranic.
Po? stale jamy pełniły różne funkcje gospodarcze /piwniczki do przecho
wywania zapasów, jamy odpadkowe i in. o nie określonym bliżej przeznaczeniu/.
Wśród nich obfitością materiału zabytkowego wyróżniała się jama 10, którą z
dużym prawdopodobieństwem interpretować można jako jamę odpadkową. Odkry
to w niej bardzo dużą ilość ułamków naczyń, poza tym siekierkę kamienną,dłu
to kościane oraz dwa fragmenty przedmiotów glinianych - zapewne ciężarków
tkackich.
W zespole zabytków znalezionych na badanym stanowisku do najciekaw
szych należy niewątpliwie fragment małego glinianego toporka / jama 14/. Po
za tym - oprócz ceramiki - odkryto kilka siekierek kamiennych, fragment k a
miennego toporka, rozcieracZ do żaren, płytki kamienne do wygładzania narzę
dzi, szydła i dłuta kościane.
Osada datowana jest na fazę lubońską wschodniej grupy kultury pucharów
lejkowatych.
Badania wykopaliskowe będą kontynuowane.
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Badania prowadził doc.dr hab.Włodzimierz Wojciechows
ki. Finansowała Katedra Archeologii Uniwersytetu Wroc
ławskiego. Pierwszy sezon badań. Osada wielokulturowa:
kultura ceramiki wstęgowej tytej /faza nutowa/ i kultura
ceramiki wstęgowej kłutej.
Stanowisko położone jest około 600 m na północny-zachód od północnego
krańca wsi Muszkowice, na łagodnym wschodnim stoku niewielkiego wzniesie
nia.
Przebadano obszar 120 m^ . Nie stwierdzono zwartego występowania wars-
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twy kulturowej, która szczątkowo zachowała się jedynie w naturalnych za
głębieniach calca. Stwierdzono obecność pięciu obiektów nieruchomych, z
których wyeksplorowano trzy. S ą to jamy o charakterze gospodarczym. Je
den z obiektów łączy się z kulturą ceramiki wstęgowej rytej / jama nr 3 /,
dwa zaś z kulturą ceramiki wstęgowej kłutej / jamy 1 i 5 /. Obiekty nierucho
me dostarczyły przede wszystkim ułamków naczyń, z których duży procent
pokryty jest ornamentem. Ponadto uzyskano znaczną ilość krzemieni, przy
czym zwraca uwagę fakt, iż w jamie kultury ceramiki wstęgowej rytej wystą
pił wyłącznie krzemień importowany z terenu Małopolski. Polepa występowa
ła w postaci małych grudek bez odcisków konstrukcyjnych, także węgle
drzewne były silnie rozdrobnione.
Stanowisko to niszczone jest głęboką orką, w związku z czym zachodzi
konieczność niezwłocznego podjęcia badań na szeroką skalę.
Planuje się kontynuację badań.
NIEBOROWA, pow.Chełm
Stanowisko II
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Badania prowadzili: mgr mgr Małgorzata Kaczanows
ka, Andrzej Rachwaniec. Finansowała Huta im .Leni
na w Krakowie. Osiemnasty sezon badań. Os .
wie
lokulturowa: neolit, epoka brązu, okres wpływów
prowincjonalno-rzymskich, okres wczesnośrednio
wieczny.
Prace objęły część południowo-wschodnią stanowiska, na cyplu terasy
wiślanej. Odkryto powierzchnię 10,5 ara badając 116 obiektów w większości
związanych z neolitem. Na szczególną uwagę zasługuje odkrycie obiektu kul
tury lendzielskiej z grubą warstwą polepy na dnie. W części południowej
obiektu wystąpił puchar z wydętą, pustą nóżką, z wyraźnymi śladami malowa
nia białą farbą oraz liczne grudki białej farby wymiaszanej z tłustym iłem
rozrzucone po dnie jamy.
W innym obiekcie obok ceramiki malowanej białą farbą znaleziono głów
kę figurki o realistycznie przedstawionej twarzy i długiej szyi.
W trzech jamach związanych z kulturą ceramiki promienistej stwierdzo
no duże nagromadzenie polepy konstrukcyjnej. Częściowo zachowane ścianki
pozwalają przypuszczać, że mamy tu do czynienia ze zniszczonymi piecami.

