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nych od 1964 roku. Przebadano obszar 1»75 ara. V wyniku badań 
zdołano uchwycić południowy zasięg cnentarzyska. Natrafiono je
dynie na nieliczny» drobny materiał ceramiczny z okresu póśno- 
rzymskiego» Bprzączkę żelazną» stopy szkła i niewiele» bardao 
drobnych spalonych kości. Zabytki zalegały w warstwie humusu na 
głębokości około 25 - 45 cm i były silnie przemieszane z przed
miotami nowożytnymi.

W związku z uchwyoeniem południowej granicy cmentarzyska i 
uprzednim zniszczeniem jego w części północnej i wschodniej oraz 
przebadaniem w poprzednich latach jego części centralnej i zachod
niej można przyjąć» że stanowisko to zostało przebadane w oałośoi.

KIETRZ, pow. Głubczyce patrz epoka brązu

KLE5ZBW0» pow. Pułtusk Konserwator Zabytków Archeo
logicznych w Warszawie

Badania prowadził mgr Stefan Woyda. Finansował 
WKZ w Warszawie. Piąty sezon badań. Cmentarzysko 
z okresów i póśnclatańakimgo, wpływów rzymskich, 
średniowiecza i osada z epoki brązu /kult*trzeInleeka/,

Badania» mające charakter ratowniczy» trwały od 3«VII do 
30.IX. Przebadano powierzchnię 12 arów odkrywając 235 obiektów. 
Wśród nich było 112 grobów ciałopalnych datowanych na II wiek 
p.n«e#- IV wiek n.e.» 4 groby szkieletowe z IIl-IT wieku n.a* 
i 7 grobów szkieletowych z XII wieku n.e. Pozostało 102 obiskty
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to jamy, w wlękazośol bez elementów datujących, które przez ana
logię z nlelioznyml jamami datowanymi można wiązad z osadnictwem 
epoki brązu - z kulturą trsclniecką.

Do najciekawszych odkryć dokonanyoh w ostatnim aazonle na
leży znalezienie w 4 grobaoh oiałopalnyoh - Jamowyoh, datowanyoh 
na ostatnie dziesięciolecia p.n.e* badś początki n.e,, cienko
ściennej oeramlkl toczonej, w tym ceramiki malowane! w białe 1 
czerwone paey oraz oeramlkl ornamentowanej stemplem w keztałole 
rozetki. W grobaoh tych znaleziono sporo atopionego szkła oraz 
liczne łupiny spalonych orzechów laskowych. Również w kilku gro
baoh ciałopalnych z III-IY wieku n.e* odkryto ceramikę toezoną, 
a w jednym, datowanym na IV wiek n.e. importowane naczynie brą
zowe /naczynia bardzo znlazozone w ogniu, prawdopodobnie mlaa/.

Groby wczesnośredniowieczne, bez obstawy kamiennej, ubogie 
datowane są dobrze na III w. monetką Władysława II.

Ogółem w olągu 5 aazonów badawozyoh na przestrzeni 0,5 ba 
odkryto ponad 400 grobów oiałopalnyoh z II wieku p.n.e. - IV wie
ku n.e«

Prawdopodobnie w roku I9f9 cmentarzysko w Klea zowie zostanie 
zbadane w oałośoi.

KLOPOTCW, pow. Lubin Legnlokl patrs okras hałastaeki

KOBTLNIKI, pow. Busko-Zdrój Zakład Badań Polskiego Sred-
nlowleoza Uniwersytetu Warszaw
skiego 1 Politechniki Warezaw- 
ekiej.


