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Stanowisko odkryto w kwietniu 1991 r. podczas powierzchniowych badań o charakte
rze poszukiwawczo-weryfikacyjnym. Obecność materiałów kulturowych została stwier
dzona w rejonie południowej części wybierzyska położonego na północnym zboczu wyso
czyzny (ok. 250 m n. p. m.). Stanowisko oddalone jest ok. 550 m na północny zachód od 
miejscowości Lisięcice. W związku z ciągłym zagrożeniem obiektu archeologicznego eks
ploatacją piasku i żwiru, w lipcu 1991 r. przeprowadzono w jego rejonie ratownicze bada
nia, obejmując eksploracją wycinek stanowiska (wykop 1/91; ok. 26 m ). Ponadto wykona
no 3 sondaże geologiczne.

Pozyskano materiały kulturowe z paleolitu i neolitu. Wyroby paleolityczne spoczywały 
na wtórnym złożu, koncentrując się w żwirowo-piaszczystym utworze. Zabytkonośny ze
staw osadów uległ przemieszczeniu prawdopodobnie w okresie, którego dolną granicę 
stanowił schyłek I Pleniglacjału zlodowacenia Wisły. Osady te wypełniły zagłębienia znaj
dujące się w stropie plejstoceńskiej formy akumulacyjnej powstałej w okresie zlodowacenia 
Odry (?). Wyroby paleolityczne wykonano z krzemienia kredowego bałtyckiego. Ponadto 
odkryto narzędzie wykonane z otoczaka jaspisu oraz płytkę (podkładkę?) z granitu skan
dynawskiego. W zbiorze wyrobów paleolitycznych liczącym ok. 256 egzemplarzy wyróżnio
no 11 rdzeni, 143 od lupki (w tym formy retuszowane) oraz 27 narzędzi. Pozostałe okazy to 
odpady i niecharakterystyczne okruchy. Wśród rdzeni przewaźąją egzemplarze odłupkowe 
ze zmienioną orientacją oraz jednopiętowe, odłupkowe. Wystąpił również nietypowy rdzeń 
krążka waty oraz pojedyncze łuszczenie. Półsurowiec od łup ko wy charakteryzuje się obec
nością zróżnicowanych merytorycznie i pod względem kształtu form, tworzących krótkie 
serie. Do rzadkich należą od łupki „protowiórowe”. Wśród narzędzi dominują zgrzebła 
różnych odmian, które mają przeważnie retusz jednostronny, półstromy lub stromy. Grupę 
narzędzi reprezentują ponadto: 5 narzędzi wnękowych i zębatych, 2 rylce, drapacz niety
powy, przekluwacz, 4 raclette oraz 2 odtupki zawierające retusz luszczniowy.

Wstępnie można założyć, iż pozyskany inwentarz stanowi część nielewaluaskiego ze
społu, należącego do kompleksu mustiers kiego późnej fazy środkowego paleolitu.

Inwentarz neolityczny, w którego skład wchodzi 69 wyrobów krzemiennych oraz dwu- 
stożkowaty przęślik gliniany, został wydobyty z gleby holoceńskiej oraz niżej położonego 
utworu piaszczysto-pylastego z domieszką żwirów. Zabytki wystąpiły w układzie zaburzo
nym procesami zboczowymi i działalnością agrarną. Wśród wyrobów krzemiennych, wyko-


