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Kontynuowano system atyczne badania wykopaliskowe n a js ta rsze j 
części cm entarzyska, użytkowanej w ciągu I I 1 III okresów epoki brązu . 
Prowadzono uzupełniające badania na południowych 1 na zachodnich pery 
feriach  stanowiska. Zbadano 188 obiektów archeologicznych /n r  3313- 
3500/, Były to w większości małe groby ciałopalne popielnicowe lub bez- 
popie lnico we z w czesnej fazy kultury łużyckiej, datowane na schyłek Π 
lub na Ш okres epoki brązu. Groby wyposażone były w ceram ikę o raz 
w drobne wyroby brązow e, W obrębie wczesnołużycklej częśc i cm enta
rzyska  zbadano też Ю dużych grobów ciałopalnych jamowych, ze śladam i 
trum ien drewnianych i innych konstrukcji drewnianych. W jednym z gro
bów tego typu znaleziono brązową szpilę uchatą nawiązującą do form  typo
wych dla kultury przedłużyć klej. Kontynuowano badania dużego obiektu 
rowkowego, zapoczątkowane w 1977 roku 1 zbadano jeden zniszczony grób 
z okresu  wpływów rzym skich,

«
KŁOPOTOW, gm. Lubin Muzeum Archeologiczne
woj, legnickie we Wrocławiu

Badania prowadził m gr Je rz y  Gohibkow. Finanso
wało Muzeum Archeologiczne we W rocławiu, Piąty 
sezon badań. Osada kultury łużyckiej epoki brązu,

2
W roku bieżącym przebadano 190 m terenu na północnym krańcu 

osady w celu uchwycenia zasięgu występowania obiektów nieruchom ych. 
Odsłonięto 33 obiekty w tym: ziemianki, jam y odpadkowe i zasobowe, 
wgłębione paleniska wylepkme gliną i wyłożone kam ieniam i i skorupam i 
o raz  ślady po słupach,

Do bardziej Interesujących należała n ieregularna w rzucie  pozio
mym ziem ianka zaw ierająca w wy pełnie ku ponad 100 głazów znacznej w iel
kości - być może rozsypisko umocnionych kamieniam i ścian . Z obiektów 
i warstwy kulturowej wydobyto znaczną ilość naczyń, w tym kilka m ałych, 
zachowanych w całości czerpaków. W śród ceram iki przew ażają skorupy 
chropowacone > fragm enty garnków do gotowania i dużych naczyń zasobo
wych. Naczynia można datować na V okres epoki brązu.

M ateriały złożono w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu.
I

KOSC1ELISKA, gm. Radiów Stowarzyszenie Miłośników
woj, częstochowskie Olesna
Stanowisko 18 Muzeum Regionalne

w Oleśnie Sl.

Badania prowadził m gr W ojciech Lonak, Finanso
wało Stowarzyszenie Miłośników O lesna, Piąty 
sezon badań. Cm entarzysko kultury łużyckiej 
/V  ok. epoki b rązu /.
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St ano wis ko położone je s t na południowym stoku wzniesienia znaj
dującego s ię  w północnej wsi Kościeliska, około 250 m na wechód od za
budowań Konrada Deji,

Przebadano obszar około 7 arów. Odkryto 64 zespoły grobowe 
/num eracja  133-196/; w tym 47 szkieletowych i 17 ciałopalnych. W wię
kszości groby posiadały obwarowania i nakryte były brukam i. Nadal 
ponad grobam i i na brukach występuje m ateria ł ceram iczny. Zestawy 
naczyń w grobach typowe dla cm entarzysk grupy gór no śląsko-m ałopolskiej, 
kultury łużyckiej /p a trz  sprawozdania z poprzednich badań/. Tegoroczny 
sezon poza ceram iką przyniósł znalezisko dwu zwojowej brązowej zaw iesz
ki /grób 140/ i  toporka kamiennego /g rób  137/, Ceram ika w grobach 
bardzo źle zachowana. Brak śladów kości w grobach szkieletowych.

M ateriał i dokumentację złożono w Muzeum Regionalnym w O leś
nie.

Badania będą kontynuowane,
* »

KRAKOW-BIEŻĄ NOW GAJ Muzeum Żup Krakowskich
W ieliczka

Badania prowadził K azim ierz Reguła. Finansowało 
Muzeum Żup Krakowskich W ieliczka, Piąty sezon 
badań. Osada otw arta z okresu neolitu o raz  z epoki 
brązu i żelaza.

P race  wykopaliskowe skoncentrowane były w zachodniej i południo
wej ezęśći osady, na obszarze 500 Odkryto; 3 paleniska, 2 zagadkowe 
obiekty rowkowe, 11 jam  kulturowych, 1 prostokątną chatę naziemną, o wy
m iarach 276 к 390 cm i 3 ślady po jam ach słupowych, które łączyć należy 
z górnośląsko-m ałopolską grupą kultury łużyckiej i datować na Ш-V  okres 
brązu oraz na epokę żelaza /H allsta tt С-D /. Z cytowanych wyżej obiektów, 
a także z warstwy kulturowej pochodzi dużo różnorodnego m ateria łu  zabyt
kowego zachowanego w postaci; waz z ornam entyką guzową, m is z karbam i 
na załom ie, naczyń jajowatych, 'czerpaków stożkowatych, m is stożkowatych 
z odciskam i palcowymi na krawędzi, przykrywki stożkowatej, małego p łas
kiego naczynka z cylindrycznymi ściankam i, ozdoby brązowej w kształcie 
małego cienkiego krążka, dużego kawałka bryłki surowego brązu, guzicz* 
kowatego przedmiotu żelaznego, a ponadto osełki z kwdrcytu, bazaltu, 
piaskowca, przęślik  gliniany, paciorek gliniany i dwa kamienie Żarnowe.

Okres neolitu reprezentowany jes t głównie przez ceram ikę i n ie
liczny inwentarz kamienny, luźno znaleziony w obrębie warstwy kulturo
wej, m ający powiązanie ze środkową fazą kultury lendzielskiej.

M ateriały z badań oraz dokumentacja rysunkowa znajduję się  
w Muzeum Żup Krakowskich W ieliczką.

Badania na teren ie  osady będą kontynuowane w roku przyszłym .


