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Po raz pierwszy v sezonie Д 987 natrafiono na warstwę kulturową, w której wystąpiły fragmen
ty naczyń kultury łużyckiej.

Materiały I dokumentację z badań złożono w Muzeum okręgowym w Rzeszowlm,

Badania będą kontynuowane-

MAC05ZYN DOŻY, gm. Kola Oftruska Muzeum Okręgowe
woj, chełmskie w Chełmie
stanowisko 4

Badania prowadzili mgr Teresa i Wojciech Mazurek. Finan
sowało KO w Chełmie. Drugi sezon badań.-Osada neolityczna /7/.

Ï a łoi ono 3 wykopy, przylegające do "starych" wykopów nr 1 1 5 z 1986 t,, o łącznej powierz
chni 65 n^. Odkryto łącznie 16 nowych, obiektów, z których 1 2 wyeksploroweno w całości, w pozostałych 
tylko odkrytą część obiektów. Ponadto wy eksplorowano południową część obiektu nr 6, którego nie
wielką, północną część odkryto i wybrano w 1966 r. W warstwie ornej oraz kulturowej znaleziono 8 fr.
naczyń, z obiektów pochodziło 30 fr* ceramiki. Znaleziono również niewielką Ilość zabytków krzemien
nych /głównie z warstwy kulturowej, m,in* 2 masywne skrobacze, 1 drapacz, 1 rylec, Э rdzenie oraz 
kilkanaście wiórów i odłupków/. Ka uwagę zasługuje masywny drapacz na wiórze % obiektu 47, posiada
jący odbicia rylcowcze na stronie wierzchołkowej.

Ponadto w obiektach, zarejestrowano rznaczną ilość kamieni, różnych rozmiarów 1 różnego pocho
dzenia /otoczaki, fragmenty zlepieńców^ granitu, piaskowca/· Ha ogół znajdowano Je luźno rozrzuco
ne w obrębie wypełniska /w obiektach, nr 6r 48, 41, 42, 43/ lub w skupisku w stropie obiektu nr 36 i 51.
Niektóre z kamieni nosiły ślady silnego przepalenie /np* 7 kamieni z obiektu nr 41/.

Odkryte obiekty w większości /18/ zaliczyć można do pierwszej grupy wyróżnionej przez A.Bro- 
n leki ego 1 W. Mazurkę w opracowaniu materiałów z Macoezyna Dużego z sezonu wykopaliskowego w 1986 roku, 
/А. Bronickl, tr. Mazurek, Stanowisko wielokulturowe nr 4 w Macoszynle Dużym, gm. Kola uhruska, /w t / 
Informator o badaniach w woj. chełmskim, Chełm 1987, s* 3/'."

Obiekty, które zaliczono do grupy pierwszej, charakteryzują się w planie płaskim kształtam
owalnym, w profilu mają zarys regularnej lub płaskodennej niecki. Nypełnlfika /na ogdł prawie jedno
lite/ stanowi piasek barwy szarobrunatnej lub szaropopielatej, często z drobnymi węgielkami drzew
nymi. Jedynie obiekt nr 39 wyróżniał się warstwowym wypełnisklem, złożonym z warstw piasku ciemno- 
szarobrunatnego, jaśniejszego szaropopielatago oraz prawie czarnego ze śladami spalenizny. Długość 
opisywanych obiektów waha się od 90-150 cmi spągi obiektów zarejestrowano na głębokościach od 90- 
-188 cm i 125 cm /obiekt nr 4 2/ od powierzchni ziemi. К Ich obrębie znajdowano nieliczne fragmen
ty ceramiki, sporadycznie większych rozmiarów] także nieliczne zabytki krzemienna.

Do grupy drugiej obiektów, określonych jako paleniska /A.Bronlckl, K.Mazurek, Btanowlsko 
z, 3/ zaliczyć można obiekt nr 51* W obrębie żółtobrunatnego wypełńteka /miejscami ze śladami spa
lenizny/, odsłonięto zwarte skupisko kamieni /częściowo przepalonych/, o średnicy ok. 58 cm. Sary a 
obiektu, w planie płaskim owalny, a w profilu odwrotnie stożkowaty*
Być może do nich należałoby zaliczyć obiekt nr 36. К północnej jego części /w stropie/ 'odsłonięto 
skupisko kamieni w obrębie ciemnego, niemalże spalonego wypełniaka* Wyróżniałby go również jego za
rys, w planie płaskim w kształcie wydłużonego owalu /gruszkowaty 7/, w profilu zaś nieckowaty. 
Przypuszczalnie możemy mieć do czynienia z dwoma obiektami, integralnie ze sobą powiązanymi, gdyż 
skupisko kamieni wyraźnie wyróżniało etę barwą otaczającego je wypełniała, od pozostałej części 
obiektu.

H trakcie badać zaobserwowano, że między obiektami nr 41 i 46 oraz nr 43 i 47, zachodzi pew
na relacja. Jak wynika z obserwacji stratygrafii, zostały one naruszone, kolejno, przez obiekty nr 4t 
1 4 3. Brak zabytków v obiektach nr 46 i 47 /tutaj znaleziono jedynie drapacz na wiórze/ nie pozwolą 
datować tych obiektów i określić ich przynalepność kulturową.



Zabytki potwierdzaj« Istnienia па stanowisku osadnictwa z wczesnej epoki br«zu or»* prawdo* 
podotele t okrasa wpływów rzymskich /poświedcsonato prze* kilka fragmentów cemifci'/,

tcależy podkreśli stwierdzenie letnieal« osadnictwa s okresu wpływów rzymskich, popreednto 
niexyrdintonego. część meteriełów zaliczonych w ubiegłym sezonie do okresu l&teriskiwgo» należałoby 
wlęzać r»c*ej z okresem wpływów rzymskich /łącznie' * naczynie*, zrekonstruowanym rysunkowo, a pocho
dzący* x powierzchni stanowiska /A.Brçmickl, ir.Mazurak. Stanowisko w. 2, tabi» ΠΙΑ ÿ. Dobrą analo
gią dla tego naczynie znajdujemy na osadzi« kultury przeworskiej w Wólce ŁariecJtie j /W, Bander , Kem 
plaks osadniczy w miejscowo Sol Kółka testecka na tle osadnictwa dorzecza Bzury, AFr t, Ш  : 19B0, 
z. 2, ш. Ш |  гус- И  */*

Datowanie oraz określenie przynależności kulturowej stanowiska w dalszym ciągu oczekują na 
wyjaśnienie.

MIKOIAJOW, gm. Oslak 
woj, tarnobrzeski«
Stanowiska 1, 2, 4, 14

KIŁACSEK, ga. Kleczew 
woj, konińskie 
Stanowisko ?

Badania prowadził mgr Krzysztof Borczyca. Finansowało 
Muzeum Okręgowe w Koninie. Pierwszy sezon badań. Osada 
kultury pucharów lejkowatych, frlad oeadnlczy kultury 
Łużyckiej„

Stanowisko położone jest м  łagodny* południowy* stoku dolinki bezimiennego strueyka, około 
250 m na północny wschód od zabodowań sołtysa.

Badania miały charaktar ratunkowy za wzglądu na głęboką orka ciężki* sprzęta*, wykopy o Łęcz
nej powierzchni 7Q m2 założono w zachodniej partii stanowiska*"

Uzyskano 150 fr· Ceraatkl 1 12 wyrobów krzemiennych. Obiektów nie zarejestrowano, Materiał 
wstępnie można datować na m  /klasycznowidreską/ fazę knltnry pucharów lejkowatych. *

К warstwie t znaleziono nieliczne tt. ceramiki kultury łużyckiej. Materiał i dokumentacja 
znajduję się w Muzeum Okręgowym w Koninie.

Badania zakończono.

MSiABO, gm. Brodnica 
wuj. toruńskie 
Stanowiako 15

NOSOCICE, gm. Głogów
wj. legnickie 
Stanowisko l<

łłOSOCICK, gm. Głogów 
woj. legnicki«
Stanowisko 17

Redanie prowadził mgr Wacław Pogorzelski. Finansowało 
Muzeum w Stogowi*. l .erwszy sezon badać. Osada * okresu 
neolitu, wczesnej epoki brązu, kultury łużyckiej.

patrz
paleolit £ aozollt

patrz
okres wpływów rzymskich 

Muzeum w Głogowie
Ośrodek Archeologie zno*n»nservatorskl

Muzeum Okręgowe 
w Koninie

patrz
okres wpływów rzymskich

Stanowisko położone jest około 200 a na wschód od ostatnich zabudowań larkova η» terenie 
przeinaczonym pod bodgwę Osiedla Piastów w Głogowie. Badaniami ratowniczymi objęto zachodnia część


