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nych cechach śródziemnomorskich został złożony do grobu w pozy
c ji skurczonej, z głową na zachód oraz twarzą skierowaną w kie
runku południowym. Tuż obok grobu odkryto jamę piecową, na jej 
dnie zalegały fragmenty typowej amfory tej kultury. Z uwagi na to, 
że na terenie stanowiska D nie stwierdzono innych obiektów kultury 
Chłopice - Vesele oprócz jeszcze  jednego grobu /?/, obiekty nr 101 
i 102 reprezentują jednoczasowy zespół i  byłyby związane z prakty
kami pogrzebowymi ludności wczesnego okresu epoki brązu.

Materiał przechowywany jest aktualnie w Biurze Dokumentacji 
Zabytków w Opolu.

Badania będą kontynuowane zależnie od dalszego postępu prac 
budowlanych na osiedlu.

KRAKÓW-NOWA HUTA, patrz
Krzesław ice III okres lateński
Stanowisko 41

KRZEMIONKI, gm. Bodzechów Państwowe Muzeum Archeologiczne
woj.kieleckie w Warszawie
Rezerwat Archeologiczny

Badaniami kierował mgr Jerzy Bąbel. W bada
niach udział w zięli mgr mgr Andrzej Boguszewski, 
Hanna Kow al ew ska - Mar a z ałek, Czesław Zybała 
oraz mgr Iwona Bełkowska. Finansowały Muzeum 
Regionalne w Ostrowcu i PMA w Warszawie.
Drugi sezon badań. Kopalnia krzemienia pasiastego. 
Neolit, wczesna epoka brązu.

Kontynuowano badania ubiegłoroczne mające na celu przebada
nie odcinka kopalni i wykonanie podziemnego tunelu ekspozycyjnego. 
Założono 3 wykopy o łącznej powierzchni 43 m2, W wykopach 1/79 
i  III/79 o powierzchniach 6 i  3 m2 uzyskano głębokie na około 3 m 
profile geologiczne.

Wykop IV /80 o powierzchni 34 m2 i głębokości około 55-60 cm 
założono pomiędzy wykopami 1/79 i H/79 tak, by przylegał do 11/79. 
Stwierdzono w nim występowanie pracowni krzem ie marskich oraz za- 
sypisk górnych części rozoranych szybów. Ustalono zewnętrzną kra
wędź pola górniczego /położenie skrajnego szybu/. W badanym wyko
pie wśród brył i  okruchów wapiennych i licznych krzemieni odkryto 
zaciemnienia i rozsypane węgielki drzewne /ślady po ogniskach/,

W trakcie badań uzyskano 8369 szt. zabytków, w tym: fragmen
tów konkrecji krzemiennych - 37 sztuk /1 z krzemienia bałtyckiego/, 
obłupów - 76 /1 z krzemienia czekoladowego/, wczesnych półwytwo
rów siekier - 23, wczesnych póiwytworów kilofów - 2, półwytworów



37

siekier dwu ściennych - 2, półwy tworów siekier czwór oś dennych - 4, 
półwytwór kilofa - 1,  rdzeń odłupkowy - 1 , odłupków - 4124 /1 z krze
mienia czekoladowego, 43 przepalone/, wiórów - 80, pseudowiórów - 
10, rumoszu naturalnego - 1426 szt. /15 przepalonych/, okruchów - 
931 szt, /1 z krzemienia czekoladowego, 140 - przepalonych/, odpad
ków nieokreślonych - 1539 szt. /4 kamienne, 230 przepalonych/, 
zgrzebło-skrobacze - 2 sztuki, odłupek retuszowany - 1, wiór retu
szowany - 1, drapacz /?/ - 1, tłuków krzemiennych - 27, fragment 
wiórów ca - 1, tłuków krawędziowych z obłupków - 4, tłuk punktowy 
z wczesnego półwytworu siekiery - 1, fragmentów kilofów kamiennych- 
4 sztuki, innych narzędzi kamiennych /tłuków, gładzików itp. / - 79, 
fragment kości - 1.

Zabytki znajdują Bię w magazynach muzealnych w Krzemionkach.

Prace będą kontynuowane.

ł>A PSZÓW, gm, Koszyce Polska Akademia Nauk
woj. kieleckie Instytut H istorii Kultury
Stanowisko C Materialnej

Zakład Archeologii Małopolski 
Pracownia Archeologiczna 
w Igołomi

Badania prowadziła mgr Zofia Liguzińska-Kruk^' 
Finansował Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 
Pierwszy sezon badań. Kurhan i cmentarzysko 
kultury ceramiki sznurowej.

Kurhan znajduje się na kulminacji wzniesienia, bezpośrednio nad 
doliną lewobrzeżnej Szreniawy. Badania miały na celu rozpoznanie jego 
otoczenia. Założono dwa wykopy o łącznych wymiarach jednego ara. 
Pierwszy z nich znajdował się na zachód od kopca, w miejscu gdzie 
kończył się jego nasyp a z powierzchni zebrano ułamki naczyń i kości 
ludzkie, W obrębie tego wykopu natrafiono na grób, który zawierał po
zostałości szkieletu; dwa naczynia /amforkę zdobioną ornamentem sznu
rowym i naczynie doniczkowate/ oraz siekierkę krzemienną. Odkryty 
zespół zabytków należy do kultury ceramiki sznurowej. Na drugim wy
kopie natomiast /zlokalizowanym na północ od kopca/ nie stwierdzono 
obiektów nieruchomych. Ustalono tam zasięg płaszcza kurhanu.

Materiały zabytkowe znajdują się w PA w Igołomi,

Badania będą kontynuowane,

ŁOJEWO, gm, Inowrocław Uniwersytet im, Adama Mickiewicza
woj. bydgoskie Katedra Archeologii
Stanowisko 35 Zespół Badań Kujaw

w Poznaniu


