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Prace prowadzono w dwóch punktach* Kontynuowano badania leja krasowego, tzw. 'ffaïo Cebuli*, 
gdzie Jtoncetrowały się doraźne, tymczasowe obozowiska* Wykonano sondaż w północnej części pola gór
niczego* Miały ona na celu dalsze rozpoznanie neolitycznego kopalnictwa i ściśle z nim związanego 
osadnictwa.

tt północnym rejonie kompleksu krzemlonkowskiego zlokalizowano wykop (b x 4 n, następole 
5 z 2 »/ na pograniczu przedwojennych zniszczeń wapiennikarskich z oryginalnym, bardzo dobrze zacho
wanym fragmentem pola. Spąg badanej jednostki osiągnięto dopiero na głębokości ok. 8 a. Przy ociosie 
południowym natrafiono na intensywne ślady po rozpalonym tu ognisku oraz smugi pochodzące z 'objaś
niania* łuczywa. W ścianie wschodniej odsłonięto dwie niewielkie nisze neolityczne z wyraźnie widocz
nymi seriami' śladów pracy oraz 2-nx konkrecjaml tkwiącymi v spągu, ft części zachodniej odgruzowano 
prahistoryczne wyrobisko, częściowo zniszczone przez waplennlkarzy z bułami krzemiennymi w skale. 
Warstwa krzemlenionośna charakteryzuje się w tej części pola stromym upadem /ок. 25°/* Miało to za-, 
sadpiezy wpływ na sposób eksploatacji surowca krótkimi niszami bocznymi. Sbytnie oddalanie się od 
szybu okazywało się nie ekonomiczna x powodu zbyt dużych, nakładów pracy.

W wypełniekn odkryto 13SÛ zabytków krzemiennych, głównie od łupków pochodzących z różnych fax 
produkcji siekier czworościennych, 37 okazów wydzielonych, /zaczątkoweów i półwytworów form rdzenio
wych, kamiennych i rogowych narzędzi górniczych/. Kaatonawlająca jest duża ilość przedmiotów rogowych 
i ich fragmentów /14/, w odróżnieniu od Innych, badanych, dotychczas rejonów kopalń krzemionkowaklrch. 
gdzie znajdowano jedynie pojedyncze okazy tego typu* Diametralnie inny zestaw- narzędzi górniczych 
może mleć znaczenie chronologiczne i kulturowe.

Prace wykopaliskowe w obrębie leja krasowego stanowiły kontynuację badań ubiegłorocznych- 
W trakcie eksploracji odkryto 1 palenisko obłożone kamieniami, zawierające mlerzanowtckie formy krze
mienne /korowe zgrzebła/, Natrafiono również na ślady umacniania brzegów leja kamieniami w celu ułat
wienia podejścia do zbiornika «rodnego* Wśród licznego materiału wyodrębniono pojedyncze zabytki wezes- 
noneolltycine z krzemienia pasiastego /rdzenie wiórowe/, kilka fragmentów ceramiki KPL, duże serie 
odpadków z procesu produkcji siekier dwu- 1 czworościennych, zaczątkowe« i półwytwory tych narzędzi 
oraz dwie płyty szlifierskie. Taki skład pozyskanego zbioru świadczy, że w miejscach, obozowania wyko
nywano wszystkie fazy obróbki form rdzeniowych., łącznie ж ostatecznym etapem - szlifowaniem,

fabytki znajdują się w magazynach w Krzemionkach ore z w PMA w warszawie -

Badania będą kontynuowane.

LłSna JAMA, gm. Smętowo Graniczne 
woj. gdańskie 
Stanowisko 2

ŁAACUT Muzeum okręgowe
woj. rzeszowskie w Rzeszowie
Stanowisko Э

Badania prowadziła mgr Aleksandrą Gruszczyńska. ?inanso
wa ło Muzeum Okręgowe w Rzeszowie* Szósty sezon Badań.
Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej.

Prące wykopaliskowe na osadzie w* Łańcucie miały charakter ratowniczy /budowa osiedla miesz
kaniowego/, Badana osada położona Jest w  północnej części miasta, na lessowym wzgórzu, nad rzeerką 
Klkośką.

Przebadano obszar o powierzchni 3,5 ara* Wyeksplorowano 1 Û jam oraz odkryto 34 słupy, które 
stanowią Ślady zarysu Э naziemnych, chat słupowych /zbadamyeh częściowo/.

Materiał zabytkowy to w większości ceramika, zaliczana do drugiej fazy ceramiki wstęgowej ry
tej. Ponadto znaleziono kilkadziesiąt zabytków krzemiennych oraz kilka z obsydŁonu, NśrÓd nich wyróż
niono; wióry, odłupki, rylce, drapacze* Hiękssość materiału krzemiennego wykonana była z surowca 
4vleciechowakiego i czekoladowego, występował również krzemień wołyński i jurajski.
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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.


