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STRACHÓW, gm. Kondratowice 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 2

Polska Akademia Nauk 
Instytut H istorii Kultury 
Materialnej Zakład Archeo
logii Nadodrza we Wrocławiu

Badania prowadziła mgr Anna Leciejewiczowa. Finanso
wał 1HKM PAN. T rzeci sezon badań. Osady neolityczne 
kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury pucharów le j - 
kowatych.

W wykopie o szerokości 5 m, długości 85 m, sąsiadującym z terenem 
przebadanym w roku ubiegłym natrafiono na dalsze fragmenty osiedli kul
tury ceramiki wstęgowej rytej i kultury pucharów lejkowatych. W obrębie 
starsze j osady odkryto środkową część wielkiej, mieszkalnej budowli słu 
powej, której północną ścianę szczytową odsłonięto już w 1975 r .  P rzeba
dano też 12 jam o charakterze gospodarczym - zasobowych, paleniskowych, 
glinianek ciągnących się  wzdłuż ścian domostw i in. Do ważnych stw ier
dzeń należy ustalenie, iż obiekty te tworzyły skupiska odpowiadające naj
pewniej odrębnym gospodarstwom. Wśród bogatych materiałów ruchomych 
obok naczyń glinianych na uwagę zasługuje fragment prawdopodobnie figur
ki zoomorficznej, wyroby kamienne oraz krzemienne wykonane w w iększoś
ci z importowanego surowca jurajskiego. Inwentarz ten każe wiązać badane 
osiedle z późną - Szarecką fazą kultury ceramiki wstęgowej rytej.

Odsłonięto również 7 jam należąćych do zachodniej peryferii osady 
kultury pucharów lejkowatych. Były to obiekty gospodarcze - paleniskowe 
lub zasobowe. Zawierały bogate materiały ceramiczne, kamienne i k rze
mienne późnej, jak się zdaje, fazy grupy południowej tej kultury. Ponadto 
odkryto 4 jamy, które nie dostarczyły żadnych materiałów ruchomych.

Wykonano też sondaż w kulminacyjnej części wzgórza, około 200 m 
na zachód od badanej dotąd powierzchni. Celem jego było ustalenie za s ię 
gu osadnictwa neolitycznego. Na powierzchni 61 m 2 odsłonięto 7 jam kul
tury ceramiki wstęgowej rytej z licznym inwentarzem ruchomym, typowym 
dla tej fazy Szareckiej.

Badania będą kontynuowane.

STRYCZOW1CE, gm.Waśnów 
woj. kieleckie

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie

Badania prowadziła mgr Anna Uzarowicz-Chmielewska. 
Finansowało PMA. Pierw szy sezon badań, Osada neoli-


