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Zak2ad Badań Polskiego Sred- 
nlowleosa Uniwersytetu War-
asawaklago 1 Pollteohnlki War-
ssawsklej. Państwowa Koseun 
Archeologlosne w Warssawia

Badania prowadziła dr Taraaa Wągrsynowlos. finanso
wał KZ w Warssawie. Pierwssy sason Badań. Onsntarsys-
ko • okrasa wezeanalateńakiego /kultura grobów 
kloszowysb/»

Praoa wykopaliskowa w Warssawla-Zerssnlu« pray ul.Wiązanej 
5 /stan.4/ roapooięto w dniu 2.Z br. V obwili prsygotowywania 
niniejszego sprawosdanla są ona w toku. Pray kopaniu dołu natra
fiono tu aa 5 groby« ktdrs aabssplsoayło Pogotowia Arobsologlosna 
dslałająos pray PMA.

Do obwili obsonoj prsskopano ponad 5 ary powlaraobnl. odkry- 
wająo łąosnls 12 grobdw« w tyn 9 klosaowyob i 9 poplalnloows. Na 
dokładniejszo ondwlenle saaługuje grdb nr 7. Wyjątkowo dudy kio is 
posadowiony był w Janio grobowsj głąbokodoi ponad 120 on. Wy p a 
nisko Jany tworiyła olsnna siania prssalsaaana s dudynl bryłkami 
wągla drsswnego. Płaskls dno Jany o drtdnloy ponad 60 on było wy- 
łodons dutymii bardso silnia prsspalonyni fragnsntanl naosyń. le- 
dąoynl nisjsoani w układała warstwowyn. Wdrdd skorup wykładki na
trafiono na pojadynoss« drobna koatki ludskia. Zardwno konsystan-
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0 ja 1 aabarwlenie piaeka caloa poniżej oeramloanśj wykładki, jak
1 etan skorup /lok epleosenle w jednolitą niekiedy płassosysną, 
aessklenie domieeski, najsllnlejese preepalenle feretwy najwyż- 
esej/ dowodią, że w Jamie utrsymywan* była pierwotnie, praed aa- 
Instalowaniem w niej grobu, wybitnie wysoka temperatura* Obecność 
kostek mlęday fragmentami oeramikl sugeruje» że w jamie dokonano 
oiałopalenla. Jeśli powyżsae praypussoaenie Jest słusane» to od
notowujemy nleswykle raadkle odkryole miejsoa kremaojl awłok.

Z praeprowadaonego na miejsou wywiadu wynika» że centrum 
omentarayska anajduje się na sąsiedniej paroell /nr 7/» gdale od 
kilkudalesląoiu lat natrafiano na groby. Aktualnie eksplorowany 
teren jest aapewne aaohodnlo-połudnlową peryferią omentarayska* 
Paroela nr 7 jest obeonle obsiana aboAem osimym. Jej badania na
leżałoby praeprowadalć w sierpniu lub wraeśnlu 1969 r.

WIBLIOZKA» pow9 Kraków Museum Żup Kraków в ki oh
Wlelloaka

Badania prowadaił mgr Kasimlera Reguła. Plnansowało 
Muaeum żup Krakowskich w Wlellosoe. Drugi seaon ba
dać* Osada a okresu póśnolsteńaklego i weseanego 
okresu wpływów rsymakieh i weseanego średni owiec »a*

Badania były kontynuaoją wykopalisk a 1967 r. Głównym obssa- 
rem eksploatacyjnym była półnoono-wschodnla csąśó osady. Roakopa- 
no przestrzeń o łącznej powierzchni 15О в • Pod przemieszaną zie
mią, zawierającą obok mateilału nowożytnego także ceramiką z młod
szej fazy wczesnego dredniowiecza /ХИ-Х1И w./, wystąpiła na głąb, 
80-100 om od powierzchni, warstwa kulturowa z materiałem pddnola-


