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Badania prowadziła mgr E. Przechrzta. Finansowane przez Muzeum 
Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy. Drugi sezon ba
dań. Obozowisko schyl ko wopaleo lityczne. Ślady osadnictwa mezoli- 
tycznego, z późnego okresu lateńskiego i wczesnego okresu wpływów 
rzymskich.

W sierpniu 1995 r. przeprowadzono badania wykopaliskowe na stanowisku lc, które 
położone jest na niewielkiej wydmie, oddalonej ok. 400 m na północ od zabudowań 
Strumienna, przy drodze prowadzącej nad Odrę.

W pierwszej kolejności odsypano i wyeksplorowano do głębokości 1,7 m wykop 11/93 
(nie ukończony w 1993 r. ze względu na niewystarczające finanse). Ponadto założono 
3 nowe wykopy o łącznej powierzchni 107 m . Pozyskano z nich 2461 krzemieni.

Z wykopu 11/93 pozyskano zaledwie 53 artefakty, w tym 5 narzędzi. Krzemienie wystą
piły w dużym rozproszeniu do głębokości 1,4 m.

Wykop 1/95 o powierzchni 34 m2 przylegał do wykopu II/93 od strony południowo-za
chodniej. Wjego części południowo-wschodniej znąjdował się współczesny wkop. Artefakty 
krzemienne wystąpiły w skupisku w części zachodniej wykopu — stanowią one przedłuże
nie krzemienicy z wykopu 11/93. Z materiału (130 szt.) wydzielono 10 rdzeni i 45 narzędzi. 
Te ostatnie reprezentowane są głównie przez drapacze i lylce. Drapacze, prawie wszystkie 
odtupkowe, drapiska ukształtowane mają łukowo, skośnie lub wachlarz o wato, boki suro
we. Rylce reprezentowane są przez łamańce i jedynaki.

Wykop 11/95 o powierzchni 43 m , położony na południowym stoku wydmy, na zachód 
od wykopu 1/95, dostarczył 389 artefaktów. Wydzielono z nich 7 rdzeni i 30 narzędzi. 
Wśród narzędzi dominują drapacze i rylce. Drapacze prezentują formy ostrołukowe, sko
śne i łukowe, rylce zaś wyłącznie okazy węgłowe. Ponadto wystąpiła duża ilość ceramiki 
w warstwie i trzech obiektach, z których 2 datowane są na wczesny okres wpływów rzym
skich, 1 na późny okres lateński.

Wykop III/95 o powierzchni 33 m , założony u podnóża wydmy, na południe od wykopu 
11/95, dostarczył 1889 artefaktów krzemiennych. Wśród nich było 9 rdzeni i 172 narzędzia. 
70% narzędzi stanowią drapacze, prawie wszystkie odłupkowe z drapiskami łukowymi, 
skośnymi i wachlarzowa tym i. Większość drapaczy ma boki surowe. Następna grupa narzę
dziowa to rylce reprezentowane przez okazy klinowe i węgłowe. Znaleziono też 3 liściaki: 
2 ahrensburskie i 1 mazowszański, trzpieniowaty.

Na powierzchni i w warstwie ornej znaleziono wyroby krzemienne o charakterze me
zolity cznym oraz kilka fragm. ceramiki datowanej na późny okres lateński.

Materiał krzemienny reprezentuje schyłkowopaleolityczny zespół z liściakami.

Wieck, et. 2 Uniwersytet Łódzki Katedra Archeologii
gm. C zersk , woj. bydgoskie 
AZP 21-38/—

Badania prowadziły dr L. Domańska i mgr S. Ruta. Finansowane 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych
i Uniwersytet Łódzki. Pierwszy sezon badań. Obozowisko późnome- 
zolityczne.

Stanowisko położone jest na wysokim, wschodnim brzegu rzeki Wdy. Około 100 m 
w kierunku wschodnim teren opada aż do niecki jeziora Wieckiego.


