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cym odcinku rowu, który otaczał osadę kultury lendzielektej zaobserw o
wano bardzo wyraźne ślady slupów wbijanych w Jego dno, tworzących 
palisadę,

Z pozostałych Jam trzy  zaw ierały trudne do bliższego określen ia  
chronologicznego m ateria ły  neolityczne, a cztery  wiążą się  z kulturą 
łużycką. Nie dostarczyły one szczególnie interesujących m ateriałów .

W związku z prowadzonymi kompleksowymi badaniami geomorfo» 
logicznymi, paleobotanicznymi i glebowymi przeprowadzono głęboki wykop 
przecinający naturalne zagłębienie dzieląc badaną część te ra sy  na dwa 
cyple, o raz w czterech punktach odsłonięto dolne części zachowanych 
profili starych gleb neolitycznych.

Ponadto przeprowadzono badania na stanowisku 2a, Stanowisko 
to położone jes t na wyraźnie wyodrębnionym, następnym cyplu te ra sy , 
usytuowanym na wschód od badanych osad. Przebadano na nim 2 ary  i s tw ie r
dzono brak stałego osadnictwa prahistorycznego. Znalezione w w arstw ie 
nieliczne m ateria ły , głównie neolityczne mogą sugerować wykorzystywanie 
gospodarcze tych terenów,

' M ateriały są  przechowywane w Muzeum Archeologicznym - Oddział 
w Nowej Hucie,

Badania będą kontynuowane,

NOWODWORCE, gm. Wasilków patrz
woj. białostockie paleolit i  m ezolit
Stanowisko 1

NOWY DWOREK, gm. Świebodzin patrz
woj, zielonogórskie wczesne średniowiecze
Stanowisko 7

POGANICE, gm. Potęgowo Uniwereytet im . Adama
woj. słupskie Mickiewicza w Poznaniu
Stanowisko 4 Katedra Archeologii

Badania prowadziła d r Dobroch/ia-Jankowska. F i·  
nansował WKZ w Słupsku, Siódmy sezon badań.
Osada kultury pucharów lejkowatych.

Po dwuletniej przerw ie wznowiono na niewielką skalę badanie 
osady, których celem było dokończenie eksploracji odkrytego w latach 
ubiegłych dużego obiektu, określanego roboczo jako "glinianka". W wy
niku tych prac ustalono, że obiekt ten, o „wymiar ach 13 x 8 m , posiada 
zarys w przybliżeniu prostokątny i regularny, niecko w a ty przekrój o m ak·
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eymalnej m iąższości 0 ,7  ш /poniżej hum usu/. Jego wypełnieko składa s ię  
z 2 warstw intensywnej próchnicy, różniących s ię  zaw artością spalenizny, 
występującej w większej ilości na niższym  poziomie. Stopień nasycenia 
warstwy m ateria łem  ruchomym /ce ram ika , krzem ienie, przepalone kości, 
uszkodzone narzędzia kam ienne/ je s t  bardzo wysoki /do 400 okazów z 0,1 
m3 z iem i/.

Obiekt związany je s t z naziemną konstrukcją słupową o n ieokreś
lonym na raz ie  charak terze, gdyż nie rozpoznano jej w całości. W bez
pośrednim  sąsiedztw ie obiektu odsłonięto też  fragm ent konstrukcji naziem 
nej budowanej w stylu "lendzielskim " / rowy śc ienne/,

Uzyskane wyniki wskazują na konieczność kontynuacji badań wyko
paliskowych w tym rejonie.

POLANOWICE, gm. Kruszwica patrz
woj. bydgoskie wczesne średniowiecze
Stanowisko 3

POTOK WIELKI, patrz
woj. kieleckie okres halsztacki

SA BINKA, gm. Siedlce patrz
woj. siedleckie paleolit i m ezolit
Stanowisko 1

STAWY, gm, Imielno 
woj. kieleckie

»
STRACHÓW, gm. Łagiewniki 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 2a

patrz
wczesne średniowiecze

Polska Akademia Nauk 
Instytut H isto rii Kultury 
M aterialnej 
Zakład Archeologii 
Nadodrza 
we Wrocławiu

Badania prowadziła dr Anna Leciejewlczowa, F i
nansował IHKM PAN. Piąty sezon badań. Osady 
neolityczne ceram iki wstęgowej ry tej i  kultury 
pucharów lejkowatych.

P race  wykopaliskowe obejmowały zachodnią część osied la . Celem 
ich było ustalenie zasięgu zabudowy na skłonie badanego wyniesienia. Wy-


