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Ogółem przebadano 600 m . Stwierdzono znaczny sto
pień zniszczenia stanowiska. Zarejestrowano jedynie 27 obiek
tów. Wyróżniono 4 fazy osadnictwa:
1/ osada ludności kultury amfor kulistych,
2/ system obozowisk ludności z interstadium neolityczno- 

brązowego; chronologię jego określa komponent iwieńaki - 
faza lia - Ilia wg systematyki kujawskiej,

3/ osada /1/ ludności kultury łużyckiej - stopień zniszcze
nia powoduje, iż nie sposób określić jej bliższej chronologii,

4/ osada ludności wczesnośredniowiecznej - faza JE—P.
Nie zamierza się prowadzić dalszych badań.

STEPANKOWICE, gm.Hrubieszów Uniwersytet Marii Curie-
woj.zamojskie * Skłodowskiej w Lublinie
Stanowisko 3 Zakład Archeologii Polski

Badania prowadził zespół pod kie
runkiem mgr. Andrzeja Kokowskiego.
Finansował Urząd Wojewódzki w Za
mościu. Drugi sezon badań. Cmenta
rzysko kultury wołyńsko-lubelsklej 
ceramiki malowanej. Osada kultury 
strzyżowskiej.

W trakcie prowadzonych w 1982 roku badań AZP od
kryto na terenie piaskowni znajdującej się w obrębie cypla 
wchodzącego w dolinę rzeki Strugi, naruszony grób z branso
letą miedzianą. Znajdował się on na dnie wyeksploatowanej 
już części kopalni, co pozwoliło przypuścić zachowanie się 
partii spągowych innych obiektów. W trakcie prac ratowni
czych odsłonięto powierzchnię około 200 m2 i obok wcześniej 
znanego grobu znaleziono jeszcze spągową partię jamy kultu
ry strzyżowskiej.

Grób zawierał szkielet młodego osobnika leżącego 
prawdopodobnie w pozycji podkurczonej głową na S i twarzą 
na W. Na lewym ramieniu miał spiralną bransoletę z płaskiego 
pręta miedzianego a na prawym z okrągłego drutu. Przy nogach 
stało pięć naczyń silnie zniszczonych przez kopiących piasek. 
Grób zaklasyfikowano do kultury wołyńsko-lubolskiej ceramiki 
malowanej.

Przebadano jednocześnie profil piaskowni na długoś
ci około 100 m, nie odkrywając żadnych obiektów poza skupi
skami ceramiki kultury strzyżowskiej występującej tuż pod 
humus em.

Prace nie będą kontynuowane^
STflACHb’7, gm. Łagiewniki Ро1зка Alm demi u _ Nauk
woj .γ/rocławskie Instytut Historii Kultury
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Badania prowadziła dr Anna Lecteje- 
wiczowa. Finansował IHKM ÎAH. Озту 
sezon badań. Osady neolityczne kul
tury ceramiki wstęgowej rytej i pu
charów lejkowatych.

Prace wykopaliskowe prowadzone były we wschodniej 
części stoku wzniesienia /st.2/ i w  jego zachodniej części 
/st.2a/. Odsłonięto łączce 700 m . Ukończono badania naj
starszego skupiska obiektów Szareckiej grupy kultury cera
miki ̂ wstęgowej rytej /S I/ złożonego z chaty słupowej sze
rokości ok. 5 m, długości 19-24 m i jam gospodarczych. Po
sunięto też znacznie rozpoznanie jednego z najmłodszych 
skupisk obiektów w tej osadzie /S IV/, złożonego z podobnej 
chaty szerokości ок. ь m, długości ok. 13 m i licznych jam.
V/ sąsiedztwie tego zespołu natrafiono na ślady innego budyn
ku o typowej konstrukcji słupowej, pochodzącego, jak się zda
je, z czasów chronologicznie bliskich skupisku S IV. Kilka 
jam z najmłodszego okresu rozwoju osiedla odkryto także w 
pobliżu skupiska S I. Obok ceramiki, niekiedy zdobionej or
namentem Szareckim lub nutowym, znaleziono wyroby z krzemie
nia jurajskiego, krakowskiego i innych gatunków kamienia - 
głównie tłuczki - rozcieracze i ułamki płyt do wygładzania 
powierzchni przedmiotów z twardych tworzyw.

Ukończono ponadto eksploracje wielkiej jamy praw
dopodobnie mieszkalnej, należącej do osiedla kultury pucha
rów lejkowatych. Miała one nieregularnie trapezowaty kształt, 
wymiary 0 x 4-6 m i ponad 2 ra głębokości. Wewnątrz stwier
dzono ślady ognia. Obok odkryto mniejsze obiekty gospodarcze 
- kolistą jamę paleniskową i kilka zasobowych. Cztery z nich 
umieszczone były w płytkim zagłębieniu z paleniskiem w na
rożniku i tworzyły jeden zwarty zespół. We wszystkich tych 
obiektach stwierdzono ceramikę i inne wyroby typowe dla połud 
niowej grupy kultury pucharów lejkowatych w późnym okresie 
jej rozwoju, kiedy jej społeczności weszły w kontakt ze śro
dowiskiem kultury ceramiki promienistej.
STRASZEWO, gm.Koneck Uniwersytet im. Adama
woj.włocławskie Mickiewicza w Poznaniu
Stanowisko 47 Katedra Archeologii

Zespół Badań Kujaw
Badania prowadził zespół pod kierow
nictwem doc.dr hab.Aleksandry Cofty- 
Broniew3kiej. Finansował Uniwersytet 
Warszawski i Uniwersytet Łódzki. Dru 
gi sezon badań. Osada kultury cera
miki wstęgowej rytej i kultury łużyc 
kiej.

Badania podjęto w celu wyjaśnienia specyficznej 
struktury inwentarza krzemiennego jaki zarejestrowano w po
przednim sezonie. W związku z tym poszerzono ubiegłoroczny


