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Pod warstwą orną, o miąższości od 2Û cm w części półoocnej do 4fl cm w części południowej wy
kopu, wystąpiła neolityczną waratwa kulturowa, sięgająca w głąb do 30 cm poniżej poziomu próchnicy.
К warstwie tej wystąpiły 452 fragmenty ceramiki skupiającej zię przy wschodnim piroflln wykopu oraz
niewielka ilość materiałów krzemiennych /6 krzemian!/# jaden rozcierać* kamienny-* kilkadziesiąt
fragmentów- polepy.
Na poziomie calca odkryto 9 obiektów - 4 dołki po «lupowe, 5 jam zgrupowanych w i t a

odcinku,

łf obiektach wystąpił nieliczny materiał cer«niczny /32 fragmenty ceramiki/, krzemienny /3 krzemieni*/
oraz polepa /24 f r a g m e n t y / , a takie bardzo duża ilość silnie rozdrobnionych fragmentów kości 1 węgiel
ki drzewnaOkreślenie funkcji obiektów, Ich układu przestrzennego będzie możliwe po przeprowadzeniu dal
szych badań.
Materiał ceramiczny występujący na omawianym etanowisfcu - w obiektach, warstwie kulturowej,
na powierzchni - jest jednorodny. Stylistyka zdobnictwa, technologia materiałów ceramicznych, pozwala
łączyć stanowisko v Stefanowie z fazą lubońską kultu-y pucharów lejkowatych.
Materiały znajdują się w Muzeum Mazowieckim w Płocku,
Badania będą kontynuowane.
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Stanowisko 25Л t
TYSZOWCE
woj, zamojskie
Stanowisko 25 В

patrz
epeka brązu

Wojewódzki Ośrodek
Arohaologiesno-Konserwatorakl
w Zamościu
Badania prowadził mgr Jacek. Maszewie*. Finansował №
w Zamościu, Trzeci sezon badań. Osada wielokulturowa z
reliktami kultury iubelsko-wołyńsklej ceramiki malowanej,
kultury trzcinleckiej, kultury łużyckiej, okresu wpływów
rzymskich oraz wczesnego średniowiecza.

Łącznie przebadano 361 в2. Wstępnie wyróżniono 13 obiektów różnego typu* najciekawsze było
odkrycie dwóch grup grobów/?/ zawierających, kolejno 3 1 6 sfctuk. naczyń kultury Iubelsko-wołyńsklej
ceramiki malowanej*
Ponadto wyeksplorowało ziemiankę z okresu wpłyitfw rzymskich oraz dwa obiekty wczesnośrednio
wieczne wypełnione zbitą warstwą rozdrobnionego węgla drzewnego zmieszanego z piaskiem 1 zawierają
cego fragmenty ceramiki. Być moda są to pozostałości po produkcji węgla drzewnego. Inne znaleziska
toi kubooktoaedryczny paciorek marmurowy z faz CIA - D OKR, niebieski paciorek szklany z tego samego
okresu, miniaturowa siekiera z łupku prawdopodobnie kultury Iubelsko-wołyńsklej ceramiki malowanej,
ślady prażenia rudy darniowejt narzędzia 1 odpadki krzemienne, fragmenty ceramiki naczyniowej i
neolitu, epoki brązu, okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza.
Badania będą kontynuowana.
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