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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-
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kop usytuowany prostopadle do zeszłorocznego, m iał 5 m szerokości 
i 10Q m długości.

Pod ziem ią o rną odsłonięto ślady obiektów gęsto skupionych na 
wyższych partiach  stoku. Południowy, łagodnie opadający ku dolince potoku 
skłon wzgórza nie był zabudowany. Na jego wypłaszczonej kulminacji 
stwierdzono również nieliczne tylko, małe zagłębienia. Rozm ieszczenie 
jam w badanej części stanowiska potwierdza przypuszczenie, że osiedle 
złożone było ze skupisk zabudowy rozdzielonych wolnymi p rzestrzen iam i. 
W szystkie odsłonięte obiekty m iały, jak się  zdaje, charak ter gospodarczy. 
Kilka z nich zawierało paleniska. Niektóre m iały dość znaczne rozm iary  
- średnice 3-4 a nawet 5 , 6 m ,  Zawierały bogaty inwentarz ceram iczny, 
kamienny i krzemienny wykonany w w iększości z importowanego surowca 
jurajskiego. M ateriały te , a zwłaszcza zdobnictwo niektórych naczyń świad
czą, że badana część osiedla, podobnie jak pozostałe, rozw ijała się  w póź
nej, szareck lej f azie kultury ceram iki wstęgowej ry te j. Odsłonięto też 
dwie jamy zasobowe kultury pucharów lejkowatych /w jednej znaleziono 
m .in , kamień Żarnowy/, Być m oie wyznaczają one zachodnią krawędź z a 
budowań osiedla tej kultury badanego na stan. 2 w latach poprzednich.

M ateriały znajdują się  w Zakładzie Archeologii IHKM PAN we 
Wrocławiu.

Badania będą kontynuowane.

STRYCZOWICE, gm. Waśniów Państwowe Muzeum
woj. kieleckie Archeologiczne
Stanowisko 1 w W arszawie

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Kielcach

Badania prowadziła m gr Anna U z aro  w icz-Chm ie
lewska, Finansował WKZ w Kielcach. Drugi sezon 
badań. Osada kultury lendzieleklej i  kultury pucha
rów lejkpwatych.

Założono trzy  wykopy na skraju  półno cno -wschodnim osady, w m ie j
scu gdzie w/g Inform acji miejscowego rolnika miało s ię  znajdować skupisko 
dużych kamieni i fragmentów naczyń, które ulegały niszczeniu.

2
Przebadano łącznie powierzchnię 80 m , .Na  dwóch ćwiartkach 

/5  X 5 m /  natrafiono na rów /fo sę  obronną/ okalającą osadę. Na przebada
nym 12 m odcinku rowu odsłonięto w wielu m iejscach całą jego szerokość. 
Zarys rowu ukazał się  na głębokości 0 ,5  m i  sięgał wgłąd do 2 ,7  m , najwię
ksza jego szerokość wynosiła 4 ,4  m, a najm niejsza przy dnie 0, 6 m. Za
w artość rowu była nienaruszona, dzięki czemu stan jego zachowania był 
bardzo dobry, Rów posiadał kilka poziomów osadów powstałych przy jego 
wypełnieniu, które byty wyraźnie widoczne w profilach poprzecznych obiektu.


