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OLCaOWTEC, gm* Obsz· Wojewódzki Ośrodek
woj, гаж?jaki6 Archeologiczno-Konserwatorski
Stanowisko 9 * Semościu

Badania prowadził mgr Wiesław Koman. Finansował HK2 
v ianościu* Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kurhano
we z pófnego neolitu.

Stanowisko położone jeet na dnie doliny niewielkiego cieku wpadającego do rzeKl Lubien!* Jeet 
to teren podjwlcî у » wykorzystywany jako łąki:, w trakcie melioracji i rekultywacji łąk przy pięciu nie* 
wielkich kopczykach.-kurhanach odkryto 2 siekierki krzemienne 1 fragmenty ceramiki. Siekierki zostały 
przez znalazcę przekazane do muzeum w Biłgoraju» ceramika zaginęła.

Zasięgiem prac objęto dwa kopce. Kopiec nr 1 po·ladał owalny zarys 1 wysokość nasypu do 2Û cm. 
Przebadano dwie naprzeciwległe Ćwiartki nie stwierdzając materiałów zabytkowych* Όchwycono jedynie 
podstawę nasypu byłego kurhanu o zaburzonej strukturze. Kopiec nr 5 posiadał wydłużony zarys nasypu 
i wysokość ok. 3Q cm, Został on wtdrnle przekształcony w trakcie melioracji łąki» orąz prawie całko* 
wicie zniszczony. Przebadano jedną Ćwiartką tego kurhanu stwierdzając jedynie zaburzony układ warstw 
sugerujących istnienie sztucznego nasypu. Brak materiałów zabytkowych.

Cel en prac badawczych było określenie funkcji fcppców-kurhanów 1 ich ewentualnej chronologii 
oraz przynależności kulturowej. Jednakie z powodu braku materiałów zabytkowych 1 prawie całkowitego 
zniszczenia obiektów zamierzonego celu nie osiągnięto*

Nie przewiduje się kontynuacji badań.

0PÂT0KICE» gm. Radziejów Uniwersytet Łn. Adana Klcklavlcza
woj. włocławskie w Poznaniu
Stanowisko 3 instytut Prahistorii

Zakład Prahistorii Polski

Badania prowadził zespół pod kierownictwem doc. dr hab. 
Aleksandra Kośki*. Finansowało Włocławskie Towarzystwo 
waukow«. Piąty sezon badań. Osady ludności kultury pucha
rów Lejkowatych 1 kultury amfor kulistych.

Badania skoncentrowano w północnej części stanowiska» na obszarze pola wy&lerzysk po glinie* 
-piasku» którego fragment odnotowano w trakcie prac ubiegłorocznych. Ogółem objęto nimi powierzchnię 
ok. 150 u i rejestrując 30 obiektów /nr 71—ISO/» głównie wzmiankowanych wybierzysk oraz dołków po* 
słupowych,

Badania nie przyniosły zasadniczych uściśleń w ocenie funkcji wybierzysk, stąd tez nadal otwar 
ta pozostaje kwestia» czy są to wyłącznie miejsca eksploatacji gliny względnie plasku, czy tsż * co 
nasuwa odkrycie w calce grudki bursztynu - przejawy poszukiwań * pozyskiwanie bardziej złożonego asor
tymentu surowców* łt kilku obiektach tego typu, w partiach spągowych» zarejestrowano ceramikę z fazy Vb 
KPL /"radziejowską*/, fakt ów rzutuje na kwalifikację chronologiczną ogółu wybierzysk, które dotych
czas byliśmy skłonni wiązać z wcześniejszym osadnictwem "pucharów lejkowatych*. Spotykane w 1986 r. 
w górnych partiach owych obiektów fragmenty ceramiki z fazy HIC KPL wiązaó zapewne należy z istnie
jącą tutaj uprzednio osadą /odkryto 1 obiekt/. Brak nadal rozpoznania przestrzennego pola wybierzysk*

Prace badawcze winny być kontynuowane.


