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W wykopie 1/96 usytuowanym na południowy zachód od dotychczasowych wykopów,
w miejscu odnotowanej w roku ubiegłym koncentracji zabytków, głównie krzemiennych, od
słonięto i przebadano jeden obiekt, najprawdopodobniej mieszkalny, o półziemiankowym
charakterze. Jego głębokość nie przekraczała 110 cm, długość 6 m, zaś szerokość 4,5 m. Licz
ne materiały (wyroby krzemienne, ceramika zdobiona plastycznie guzkami, dołkami i dołeczkami) nawiązują do znalezionych w poprzednim sezonie, odnoszonych do grupy malickiej
kultury lendzielskiej. W pobliżu północno-wschodniego narożnika półziemianki zaobserwo
wano pierścieniowaty obiekt o średnicy około 1,5 m. Nie pozyskano z niego znaczących ma
teriałów. Ciekawym znaleziskiem jest rowek o przebiegu zachód-wschód, zakręcający nie
znacznie w okolicy północno-wschodniego narożnika półziemianki. Jego funkcję, chronolo
gię, a także korelacje, można będzie zinterpretować w dalszej fazie analizy materiałów. Po
nadto uchwycono ślady dwóch innych obiektów, z których pozyskano ceramikę kultury len
dzielskiej. Wykop 11/96 nawiązano do wykopów z lat ubiegłych, mając nadzieję na uchwyce
nie dalszej części znanego z uprzednich badań rowka oraz związanych z nim obiektów. Osta
tecznie wyeksplorowano jeden obiekt wiązany z kulturą ceramiki wstęgowej oraz 6 jam wy
pełnionych materiałem kultury lendzielskiej. Uchwycono zakończenie rowka, przebadanego
dotychczas na długości 26 m.
Planowana jest kontynuacja badań.

Stanisławice, st. 9,
gm. Kłaj, woj. krakowskie

patrz: młodszy okres przedrzymski —okres wpływów rzymskich

Starzynka, st. Ill, gm. Terespol,
woj. bialskopodlaskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu
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Stawiec, st. 1,
gm. Lubanie, woj. włocławskie

patrz: okres nowożytny

Strzegowa-Jaskinia Biśnik,
gm. Wolbrom, woj. katowickie

patrz: paleolit

STRZELCE-Krzyżanna, st. 41,
gm. Mogilno,
woj. bydgoskie,
AZP 47-38/56
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osada kultury pucharów lejkowatych, faza Ha (neolit)
ślady osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit)
ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu —wczesna epoka
żelaza)
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego
Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze
prowadzone w dniach od 15 czerwca do 15 lipca przez mgr. Mirosława Andrałojcia i dr.
Piotra Chachlikowskiego (Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu). Nadzory prowadził mgr Ryszard
Kirkowski. Koordynacja prac — doc. dr hab. Lech Czerniak. Finansowane przez EuRoPol
Gaz SA. Drugi sezon badań. Stanowisko zostało odkryte w maju 1994 r. podczas badań
powierzchniowych, mających na celu rozpoznanie potencjalnych zagrożeń związanych z bu
dową gazociągu. Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzono po raz pierwszy w dniach
od 15 sierpnia do 20 września 1995 r. na obszarze 13 arów. W sezonie 1996 przebadano
powierzchnię 14,6 ara na zachód od wyeksplorowanego wcześniej odcinka.
Stwierdzono dobry stan zachowania i dużą rangę poznawczą stanowiska, na którym wy
stępują jednorodne chronologicznie materiały kultury pucharów lejkowatych w bardzo spe
cyficznej (nierozpoznanej dotychczas) strefie krajobrazowej, tj. na wysokim brzegu wysoczy
zny, na bezpośrednim zapleczu terenów czarnoziemnych.
Badania będą kontynuowane.

70

