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grób (?) kultury ceramiki sznurowej (neolit)
osada kultury lendzielskiej, kultury pucharów lejkowatych i kultury ceramiki sznu
rowej (neolit)
osada kultury unietyckiej (wczesna epoka brązu)
osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu)
Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z budową miejskiej oczyszczalni ścieków,
przeprowadzone przez mgr. Krzysztofa Garbacza (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadod
rza w Świdnicy k. Zielonej Góry), z udziałem mgr. mgr. Ewy Przechrzty, Sławomira Kałagate,
Małgorzaty Lewczuk i Julii Orlickiej. Nadzorował dr Jarosław Lewczuk. Finansowane przez Przed
siębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin/G uben, sp. z o.o. Przebadano obszar około 4 ha.
Odsłonięto 144 obiekty, które grupowały się w południowo-wschodniej części wykopu.
W okolicy trzech obiektów, przy północnej granicy zasięgu jam, udało się uchwycić warstwę
kulturową. We wschodniej części wykopu zlokalizowano poniemieckie wysypisko śmieci,
które przyczyniło się do znacznego uszkodzenia, a nawet zniszczenia kilkunastu jam. Jeden
obiekt miał charakter grobowy, pozostałe osadniczy. Domniemany grób kultury ceramiki
sznurowej nie zawierał kości, wyposażony był w dwie zdobione amfory baniaste i 35 wyro
bów krzemiennych w postaci doborowych wiórów i rylców. W brunatnym wypełnisku wy
różniały się czarne plamy spalenizny w pobliżu obu naczyń. Większość jam neolitycznych
o charakterze osadniczym związana jest z grupą nadodrzańską kultury ceramiki sznurowej, 3
obiekty z kulturą pucharów lejkowatych, jeden z grupą brzesko-kujawską kultury lendziel
skiej. Z epoką brązu związanych jest 5 obiektów: 2 z kulturą unietycką, 3 z kulturą łużycką
(grupa sasko-łużycka). Kilkanaście obiektów określono ogólnie jako neolityczne i z wczesne
go okresu epoki brązu. Jamy miały charakter gospodarczy i mieszkalny. Wśród tych pier
wszych wyróżniono śmietniskowe i zasobowe, w postaci nieckowatych, głębokich piwniczek,
z naczyniami zasobowymi w wypełnisku (ciekawe jest znalezisko in sini zasobowca w miejscu
wypału). Zarejestrowano też kilka palenisk i jam z paleniskami. Trzy obiekty pełniły funkcje
przydomowych warsztatów tkackich. Wszystkie obiekty mieszkalne były zagłębione i miały
zapewne konstrukcję półziemiankową. Niektóre miały wyodrębniony w partii wejściowej poziom-ławę, płytszą od całego obiektu, która mogła pełnić funkcję przedsionka. W kilku obiek
tach mieszkalnych znajdowały się paleniska.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym Środkowego
Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry.
Badania zakończono.
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ślady osadnictwa mezolitycznego
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (wczesny neolit)
ślad osadnictwa kultury lendzielskiej (neolit)
ślady osadnictwa nowożytnego
Sondażowe badania wykopaliskowe przeprowadzone w dniach od 3 września do 3 paź
dziernika przez mgr Agnieszkę Kukułkę (Muzeum Okręgowe w Tarnowie). Finansowane przez
Zakład Energetyczny SA. w Tarnowie. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 42 m2.
Stwierdzono brak warstwy kulturowej na skutek silnej erozji i niszczenia stanowiska or
ką. Odkryty został jeden obiekt typu jamy zasobowej i kilka mniejszych, trudnych do inter
pretacji (być może są to zagłębienia w ziemi wypełnione materiałem). Wypełnisko czworokąt
nej w rzucie jamy stanowiła popielatoszara, zgliniona ziemia, z grudami i płatami rozlasowanej polepy; przy dnie znajdowały się warstewki spalenizny. W obiekcie znaleziono dość liczny
materiał ceramiczny i krzemienny. Ceramika wykazuje cechy wczesnych faz kultury ceramiki
wstęgowej rytej. Pobrana z obiektu botaniczna próbka ziemi wykazała obecność szczątków
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pszenicy płaskurki, stokłosy i dębu.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Wy
niki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrod
ka Archeologicznego”, t. XVIII, 1997.
Badania będą kontynuowane.
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