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Badania aaleraająoe do określania rosprsestrsenienla osady
prsypussosalnle poswolą wysnaesyó jaj zasięg w kierunku sachodnln.
V trakcie possuklwań natrafiono na nieswykle lntereeująoe znalealako swląsane a kulturą lendaleleką. V odległośol ok.60 n w kie
runku półnoono-saohodnla od badanego akuplska obiektów, swląsanyoh
s kulturą ezaes leJowatyoh, odsłonięto olbrzymi obiekt trapesowatego kształtu, bądąoy najprawdopodobniej ohatą. Ma on ok.48 a długodol» krótssa dolana saesytowa V - ok,3 a» dłudssa - B - ok.9»5 a*
Ohata aorlentowana Jeat prawie dokładnie wsdłud oei WE, wejdcle
anajdowało alą od strony wschodniej• Ściany wyanaoaone są praea
rdw fundaaentowy eaerokl ok .50 on» brak natoalaet dladdw słupów.
V otooaenlu ohaty anajduje znajduje się kilka obiektów» a których
tylko jeden« tut aa dolaną aaoaytową» został wyeksplorowany. Była
to niewielka» kolista Jana» aawlerająoa stosunkowo dudo skorup
wosesaolandaielsklch. Balowanyoh 1 kłutych. Materiały a tej Jaay są
podstawą do klasyfikacji ohronologlcanej ohaty» w Jej bowlea obrą
bie Jak dotąd nie analeslono dadnyoh sabytków. Mksploraoja ohaty
nie aostała ukońosona.
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Badania prowadallli dr Stanisław Boratyński i agr Hoaan Zając.
Pierwszy seson badań. Osada wielokulturowa s okresu neolitu« a
epoki brąsu» a okresu halsztackiego 1 z okresu wpływów rzymskieh.

Stanowisko badano w csasle od 10.IV do 14.VIII. Lody ono w po—
blldu sałoau drugiego tarasu lewego brsegu Wisły. Jego wlelkodó nie
została ustalona.
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Badano warstwę koltorową, grubo6oi 40 do 160 aa, pod ktdrą, w
laaaowya oaloa, występują skupiska. Prsskopano systaaatyoanla taran
o pow. ok. 20 arów, a kilka arów sbadano wkopani 1 rowami kontrolny
mi. Odkryto 46 skupisk jam aleszkalnyoh 1 gospodarozyoh ora* dna pieos garnoarskla s okrawów wpływów rsymakioh 1 wędrówek ludów. Intsre■ująoe są jamy kultury lsndslelaklej, trsolnieoklej, łużyoklej 1
wenedaklej, oraa oba pleoe garnoarskla. V wymienionyoh skupiskach
analoslon* dużą iloóó sabytków, prsede wssystklm oerarniki. Odkryto
też sagadkową Jamę, prawdopodobnie kultową, s okresu lateńskiego, /
dużą lloóolą polepy 1 małą oeramikl /ułamki naosyń terra slglllata/.
T warstwie kulturowej snajdowały się lloane sabytkl różnyoh kul
tur, w tym oeramlka typu praskiego 1 żużel żelasa.
Pierwszy pieo gamoarskl /skup. 25 i 25 1 / aa komorę wypałową
o średnicy 150 do 140 om 1 głąb. 50 om. Kusst Jest zaohowany w oałeśol. Komór paleniska nie preparowano, ale wlot posiada przegrodę,

00 wskazuje na to, że palenisko Jest dwudzielne. Zewnętrzna stroma
śoian aa wyraśne odoiskl pleolonkl z cienkioh prętów, 00 wskazuj*
na to, że śoiany pieoa nalepiono naf tę pleoionkę. Pieo obetonowano
1 przewieziono do Warszawy, do Państwowego Muzeum Arehsologloanogs,
gdsie będzie eksponowany.
Drugi pieo gamoarskl aa komorę wypałową o średniey 110 1 wyo.
40 om. Badani* Jego Jest w toku.
W obu pleoach znaleziono dużo oeramikl toosonej tsw. slwsj.
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Badania prowadziły1 mgr Marta Oodłowska 1 mgr Małgorzata Orabowska. finansowało Muzeum Arohoologlozn* w Krakowi*, Oddział
■owa Huta. Trzeci sezon badań. Osada wielokulturowa z okresu

