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Udało się  przy pomocy w/w urządzenia, zlokalizować miejsce 
występowania zespołu narzędzi do obróbki metalu, składającego się z 
młotka, kowadła, szczypiec i dwóch kęsów nieobrobionego żelaza, od
kryto także miejsce zalegania pozostałości dymarek i obiektów metalo
wych występujących w warstwie kulturowej.

Poza obszarem objętym badaniami eksploracyjnymi nie stwierdzo 
no występowania obiektów archeologicznych.

TOKARNIA, gm.Chęciny P .P .P racow nie Konserwacji
woj.kieleckie Zabytków Pracownia Archeo-
3tanowisko 2 giczno-Konserwatorska

Oddziału w Łodzi

Badania prowadził mgr Z.Lechow icz. Finansował WKZ 
w Kielcach. Pierw szy sezon badań. Osada z fazy D okre
su wpływów rzymskich.

Osada położona jest na krawędzi drugiej terasy  rzeki Czarna Nida, 
u podnóża wysokiego wzgórza, w odległości około 200 m od przysiółka 
Ja str  zębów, przy trasie  Kielce-Kraków. Zajmuje ona powierzchnię około 
2 ha.

Osadę przebadano na przestrzeni 1350 . Odkryto ślady kilku
obiektów mieszkalnych naziemnych, o konstrukcji zrębowej oraz jeden 
duży obiekt naziemny o konstrukcji słupowej. Funkcja jego jest niejasna. 
Obiektom mieszkalnym towarzyszyły liczne jamy gospodarcze, piece i 
paleniska. Wśród ruchomego materiału zabytkowego na uwagę zasługuje 
żelazna kłódka cylindryczna, wędzidło żelazne, fragmenty drewnianej 
czarki z taśmowatyml okuciami z brązu oraz kilka fragmentów żaren 
rotacyjnych. W inwentarzu ceramicznym występuje duży procent c e ra 
miki wykonanej na kole garncarskim .

Dwa narzędzia krzemienne zanlezione w trakcie badań datować 
można na neolit bez rozpoznania kulturowego.

Badania są zakończone.

UJAZD, gm.Kołaczyce Muzeum Regionalne
woj.krośnieńskie w Jaśle
Stanowisko 1

Badania prowadziła mgr Elżbieta Poborska. Finanso
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wał WKZ w Krośnie. Drugi aezon badań. Oaada 
z późnego okresu wpływów rzymskich.

Prace skoncentrowano w południowej części osady, gdzie zało
żono wykop o powierzchni 1 ara . Odsłonięto 10 obiektów w tym 2 skupis
ka ceramiki oraz 8 niewielkich jam kształtu owalnego o średnicy nie 
przekraczającej 100 cm. Głębokość występowania obiektów: 30-118 cm. 
W obrębie jam wystąpiła duża ilość bryłek polepy, z których znaczna 
część posiada odciski drewnianych elementów konstrukcyjnych. Obok 
połepy materiał zabytkowy reprezentowany jest przez nieliczne fra g 
menty naczyń głinianych. Niektóre noszą ślady wtórnego przepalenia. 
Większość odkrytych ułamków ceramiki pochodzi z grubościennych na
czyń lepionych ręcznie. Ceramika toczona na kole reprezentowana jest 
przez jeden drobny ułamek.

Badania będą kontynuowane.

WARSZAWA-ZAMOSC P .P .Pracow nie Konserwacji
u l. Zakamarek Zabytków Oddział w Warszawie
Stanowisko 1 Pracownia Archeologiczno-

K onserwatorska

Badania prowadziła mgr Maria Kulisiewicz przy udzia
le mgr Agnieszki Kruk. Finansował Konserwator Zabyt
ków m .st.W arszaw y. Pierw szy sezon badań. Osada 
produkcyjna z okresu wpływów rzymskich.

Stanowisko leży na północ od dawnej wsi Zamość, zajmuje przy- 
krawędną część i sięga wysoczyzny nadzalewowego tarasu lewego b rze
gu Wisły.

Przebadano obszar 460 m2, na którym odsłonięto 22 obiekty, w tym 
1 półziemiankę, 1 dymarkę, 1 palenisko, 14 jam odpadkowych oraz 4 małe 
obiekty o nieustalonym charakterze. Do najważniejszych obiektów należy 
dymarka typu kotlinkowego z nieźle zachowanymi śladami warstwy gliny, 
którą wyłożono ścianki kotlinki. Waga kloca nie przekracza 20 kg. Obiekt 
1 to zapewne ślad chaty, o niewielkich rozmiarach, typu półzie- 
mlankowego. W jej wypełnisku znaleziono dużą ilość  ceramiki, bryłek 
żużla żelaznego, kości zwierzęce, polepę, fragmenty przedmiotu brązo
wego oraz przęśllki.

W pozostałych obiektach materiał zabytkowy reprezentowany jest 
przez liczne fragmenty ceramiki "kuchennej" często o schropowaconej


