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na. Pokrywy w kształcie odcinka kuli wpuszczane i płaskie. Ilość popiel
nic w grobie od 1 do 4.

Dwie szpile brązowe z łabędzimi szyjkami i główkami zwiniętymi w 
uszka, fragmenty stopionych ozdób.

Badania będą kontynuowane.

PRATKOWICE, pow. Radomsko Muzeum Regionalne
Stanowisko 1 w Radomsku

Badania prowadzili mgr Bożena Błaszczyk i mgr 
Zygmunt Błaszczyk. Finansował WKZ w Łodzi. 
Trzeci sezon badań Cmentarzysko z IV-V okresu 
epoki brązu.

Stanowisko położone jest na północ od wsi Pratkowice, na skraju le 
wej wysokiej terasy Pilicy.

Badania prowadzono jedynie w wykopie "A" /patrz LA - 1973 r . / .  Zba
dano obszar 1,5 ara ; łącznie przebadana powierzchnia wynosi 6 arów.

W br. odkryto 28 grobów ciałopalnych, w tym 2 podwójne oraz 3 jamo
we. W dwóch popielnicowych znajdowały się szczątki stosu. Sześć  popiel
nic nakrytych było misami, a oprócz tego groby wyposażone były w małe amr 
forki lub czarki. W 9 prypadkach natrafiono na drobne przedmioty z brązu: 
kółka, spiralki, druciki, niewielkie fragmenty ozdób. W kilku grobach zaob
serwowano na kościach ślady patyny brązowej. Ceramika jest dość zróżnico
wana, oprócz form wazowatych wystąpiły popielnice jajowate, dwu stożkowa
te , s ze rok oot worowe misy z karbowaną krawędzią, miniaturowe amforki oraz 
czarki. W materiale kostnym stwierdzono dużą ilość pochówków dziecięcych 
/drobne k o śc i/.

Na stanowisku występują jedynie zabytki kultury łużyckiej. Większość 
z nich pochodzi z IV okresu epoki brązu. Stosunkowo miejszą ilość można 
datować na V okres epoki brązu.

PRATKOWICE, pow.Radomsko Muzeum Regionalne
Stanowisko 6 w Radomsku

Badania prowadził mgr Zygmunt Błaszczyk. Finanso
wał WKZ w Łodzi, Pierwszy sezon badań. Osada z 
IV -V okresu brązu

Stanowisko położone jest na wysokiej terasie Pilicy, ok.50 m od jej



skraju 1 ok.250 m na południe od wykopu "A" aa stanowisku i .  Zbadano 
obszar 0 ,5  ara .

W założeniu miały to być badania sondażowe w celu uchwycenia po
łudniowego skraju cmentarzyska /patrz Pratkowice, s t . l ,  1A. Badania 
1973 i 1974/. Tymczasem zarówno materiał ruchomy jak i inne:obiekty od
kryte na stanowisku 6 wyraźnie wskazują na istnienie osady. Zachowały 
się ślady czterech palenisk, z których 2 wyłożone były polepą. Paleniska 
zawierały nieliczne ułamki ceramiki. Ponadto odkryto jamą o głębokości 
70-80 cm, której wypełnisko stanowiła szaro-brązowa ziemia i węgiel 
drzewny. Chronologii jamy nie udało się ustalić.

Materiał wydobyty z wykopu to: polepa z palenisk, węgiel drzewny, 
odłupki krzemienne oraz ułamki naczyń. Wśród tych ostatnich przeważa
ły fragmenty nieozdobione i niecharakterystyczne. Jednakże występują też 
fragmenty płaskich den naczyń, proste wylewy, jeden fragment zgrubiałe
go brzegu wychylonego na zewnątrz oraz ostry załom brzuśca z nacięciami 
Część ceramiki była silnie przepalona.

Bardziej precyzyjne datowanie stanowiska jest niemożliwe ze wzglę
du na niewielką ilość materiału. Ogólnie można określić wiek zabytków na 
IV-V okres epoki brązu. Byłby on współczesny grobem ze stanowiska 1 
oraz materiałowi ze stanowiska 3 /patrz IA. Badania 1973, s . 69-70/. 
Stanowisko 6 było prawdopodobnie jedną z osad, których mieszkańcy cho
wali zmarłych na wspólnym cmentarzysku.

PRZYŁpK , pow. Ząbkowice 51. Katedra Archeologii
Uniwersytetu Wrocławskie
go

Badania prowadził mgr Romuald Piwko. Finansowało 
Centralne Biuro Studiów l Projektów Budownictwa 
Wodnego "Hydroprojekt" - Oddział we Wrocławiu. 
Pierwszy sezon badań. Osada kultury łużyckiej.

Osada położona jest na terasie Nysy Kłodzkiej opadającej łagodnym 
skłonem w kierunku południowym. Oddalona jest, z jednej strony o około 
80 m od kanału zwanego Młynówką i około 160 m od Nysy Kłodzkiej, z 
drugiej zaś o około 400 m w kierunku wschodnim od wsi Przyłęk.

Wykop o powierzchni 230 m  ̂usytuowano na skłonie terasy. Ogółem 
odkryto 26 obiektów nieruchomych, trzy z nich są  obiektami mieszkalnymi, 
wśród pozostałych przeważają janąy posłupowe.

Wszystkie obiekty zawierały dużą ilość fragmentów naczyń, które mo- 
żeniy podzielić na cienko i grubościenne. Wśród naczyń grupy pierwszej


