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i świeciechowskiego /główni« drapacze i wióry retuszowane/ oraz 
stosunkowo duża ilośó wyrobów obsydianowych /10 sztuk/.

Materiały przechowywane są w FMA,

Badania będą kontynuowane.

SIED LNICA, gm. Wschowa patrz
woj. leszczyńskie uzupełnienia 1979
Stanowisko 17a

SIE MIROWIC E, gm, Awice 
woj. słupskie

STRACHÓW, gm. Łagiewniki 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 2 a

patrz
epoka brązu
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Badania prowadziła dr Anna Leciejewiczowa, 
Finansował IHKM PAN. Siódmy sezon badań. 
Osady neolityczne kultur ceramiki wstęgowej 
rytej i  pucharów lejkowatych.

Prace wykopaliskowe prowadzono w zachodniej części osiedla 
późnej fazy kultury ceramiki wstęgowej rytej, gdzie w latach poprzed
nich natrafiono na ślady naziemnej budowli i  związane z nią jamy. 
Obecnie w wykopach o łącznej powierzchni 475 m2 odsłonięto pełny 
je j zarys. Była to prostokątna Chata o słupowej konstrukcji ścian, 
zorientowana na osi N-S z odchyleniem 40° na zachód. M ierzyła około 
13 m długości i 5, 5 m szerokości. Wzdłuż jej dłuższych ścian roz
mieszczone były różnej wielkości, nieregularnego kształtu- jamy w więk
szości tzw, budowlane. Wtórnie służyły one różnym celom gospodar
czym, w niektórych stwierdzono paleniska i ślady licznych ognisk. 
Znaleziono sporo ułamków ceramiki w tym wiele z ornamentem typo
wym dla grupy Szareckiej, Uwagę zwraca fragment naczynia na zo- 
omorficznej nóżce. Stwierdzono też narzędzia kamienne, głównie s ie
kierki i  tzw. motyki z fyllitu szarogłazowego, płyty do polerowania 
[»w ierzchni wyrobów z piaskowca oraz liczne wyroby z krzemienia 
j u r  aj ski e go-k rak ow ski e go,

W trakcie badań natrafiono na dwie jamy zawierające ceramikę 
i wyroby kamienne typowe dla późnej fazy południowej grupy kultury 
pucharów lejkowatych. Jedna z nich o charakterystycznym stożkowa
tym kształcie służyła zapewne do gromadzenia zapasów żywności. 
Obiekty te należały do niewielkiego skupiska zabudowań na zachodniej 
peryferii osady badanej w latach poprzednich na Btanowisku 2.


