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Ł ą c z n i e p r z e k o p a n e 2 0 4 , 7 5 ж3, Znaleziono 4 2 7 7 fragmentów ceramiki /nlecharakteryrtycana j/,
9 6 kości [v tyra c z ę ś ó przepalonych/, 2 3 5 Cr. polepy
oraz Д2 okazów kamiennych* Do zabytków wydzielonych zakwalifikowano? 7 1 1 charakterystycznych fr«
ceramiki, 196 okazów krzemiennych /formy narzędziowe t technologiczne/# i? kamiennych rozcieracsy
i gładzików, 2 kawałki polepy /jeden z odciskiem cienkiej belki lub żerdzi, dragi * щ ) л Ц / ,
4 7 0 krzemieni /głównie odŁupków 1 t u & z c s e k / ,

V

Wśród zabytków ruchomych zdecydowanie przeważa Hotelowo materiał kulturowy pucharów Lejko—
watyeh* stosunkowo licznie występuję zabytki wczesnohrązowe, w tym należące do kultury strzyżowakiej
i kultury trzcinieckisj. Nielicznie reprezentowana jezt kultura łużycka, a.Śladowe materiał okresu
wpływów rzymskich /?/ i wczesnego średniowiecza*
układ warstw typowy dla stanowiska przedstawia się następująco*
1/ humus - ciemnoszary, jednolity, silnie spia*żetonyj 2/ plamek ciemnożółty jednolity; Э/ szaro*
popielaty piach z nielicznymi węgielkami drzewnymi, jednolity* 4/ piasek białawy jednolity, ludny
5/ silnie zgllniony ciemnobrunatny piach - calec,
Stanowisko ma charakter osadowy, wielokulturowy« Materiały przechowywane są w MO w- Chełmie*
Badania będę kontynuowane,
KRJUCótr - n o w a s u t a - ARZE&EJUfTCE
Stanowisko 41

Muzeum Archeologiczne
w Krakowie
Oddział w Nowej Hucie
Badania prowadziły dr Małgorzata Kaczanowska, mgr mgr
Paulina Poleska, Gryzelda Tobola, finansowało Muzeum
Archeologiczne w Krakowie* Dziewiąty sezon badaA* osa
dy z neolitu i okresu (lateńskiego*

Prace archeologiczne prowadzone były w centralnej parti stanowiska, wykopami objęto po
wierzchnią około i ara. Kontynuowano badania nad zespołem obiektów oznaczonych, numerami 70, 70C,
7f>D, związanych z środkową fazę kultury 1end siei sklej. Podobnie datowany jest też trapezowaty w
przakroju obiekt 72* Materiał neolityczny, związany głównie z środkową fazę kultury landziąlsfciej,
pochodzi również z wtórnego złoża i obiektów młodszych.
W 1979 т. odkryto w środkowej części stanowiska obiekty neolityczne przykryte zachowaną
glebą kopalną. V 1937 r* wykonano wykop sondażowy, uzyskując profil długości 15 m 1 głębokości
2,5 a z przekrojem jem neolitycznych datowanych na środkową fazę kultury lendzielsklej 1 zachowa
nym poziomem glebowym. 1 ^profilu tego pobrano próby do badań gleboznawczych*
Ponadto przebadano także dwie dalsze chaty grupy tynieckiej kultury lateńskiej, oznaczone
numerami lOd, 129* Ich wymiary wynosiły odpowiednio 4 r 3,5 m. Obiekty ta były lekko wgłębionymi
w calec półziemiankami o konstrukcji słupowej, w ich wypetnisko znaleziono fragmenty celtyckiej
ceramiki toczonej i naczyń ręcznie lepionych., a ponadto nieliczne zabytki metalowe /a*in* fragment,
noża/, drobnaokruchybursztynu, bryły żużla, łt jednej z jam posłupowych /obiekt 129/ odkryto za
chowany w całościkubekbeczułkcwaty/ofiara sakłądzinowa?/·
Materiał kultury lateńskiej wystąpił
także w warstwie kulturowej na przebadanym odcinku,
Państwowe Muzeum Archeologiczne
w Warszawie

KJtSEMlOKKl, gm. Bodzechów
woj. kieleckie

Badaniami kierował mgr Sławomir Sałacińskl. Poszczególne
odcinki prowadzili'mgr mgr Andrzej Boguszewski, Wojciech
Borkowski, Wiesław Migał, Marek Zalewski. Uczestniczyły
również - R* Dziklińska /inwentaryzator/ oraz studentki
Instytutu Archeologii Dłf - I, Jaworowska, £. Krakowska.
Finansowało PttA w Harszawl·. Dziewiąty sezon bedarf, Ko
palnie krzemienia pasiastego. Neolit, wczesna epoka brą
zu. Kultury - pucharów lejkowatych, amfor kulistych 1
mi erzenowi cka »
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Prace prowadzono w dwóch punktach* Kontynuowano badania leja krasowego, tzw. 'ffaïo Cebuli*,
gdzie Jtoncetrowały się doraźne, tymczasowe obozowiska* Wykonano sondaż w północnej części pola gór
niczego* Miały ona na celu dalsze rozpoznanie neolitycznego kopalnictwa i ściśle z nim związanego
osadnictwa.
tt północnym rejonie kompleksu krzemlonkowskiego zlokalizowano wykop (b x 4 n, następole
5 z 2 »/ na pograniczu przedwojennych zniszczeń wapiennikarskich z oryginalnym, bardzo dobrze zacho
wanym fragmentem pola. Spąg badanej jednostki osiągnięto dopiero na głębokości ok. 8 a. Przy ociosie
południowym natrafiono na intensywne ślady po rozpalonym tu ognisku oraz smugi pochodzące z 'objaś
niania* łuczywa. W ścianie wschodniej odsłonięto dwie niewielkie nisze neolityczne z wyraźnie widocz
nymi seriami' śladów pracy oraz 2-nx konkrecjaml tkwiącymi v spągu, ft części zachodniej odgruzowano
prahistoryczne wyrobisko, częściowo zniszczone przez waplennlkarzy z bułami krzemiennymi w skale.
Warstwa krzemlenionośna charakteryzuje się w tej części pola stromym upadem /ок. 25°/* Miało to za-,
sadpiezy wpływ na sposób eksploatacji surowca krótkimi niszami bocznymi. Sbytnie oddalanie się od
szybu okazywało się nie ekonomiczna x powodu zbyt dużych, nakładów pracy.
W wypełniekn odkryto 13SÛ zabytków krzemiennych, głównie od łupków pochodzących z różnych fax
produkcji siekier czworościennych, 37 okazów wydzielonych, /zaczątkoweów i półwytworów form rdzenio
wych, kamiennych i rogowych narzędzi górniczych/. Kaatonawlająca jest duża ilość przedmiotów rogowych
i ich fragmentów /14/, w odróżnieniu od Innych, badanych, dotychczas rejonów kopalń krzemionkowaklrch.
gdzie znajdowano jedynie pojedyncze okazy tego typu* Diametralnie inny zestaw- narzędzi górniczych
może mleć znaczenie chronologiczne i kulturowe.
Prace wykopaliskowe w obrębie leja krasowego stanowiły kontynuację badań ubiegłorocznychW trakcie eksploracji odkryto 1 palenisko obłożone kamieniami, zawierające mlerzanowtckie formy krze
mienne /korowe zgrzebła/, Natrafiono również na ślady umacniania brzegów leja kamieniami w celu ułat
wienia podejścia do zbiornika «rodnego* Wśród licznego materiału wyodrębniono pojedyncze zabytki wezesnoneolltycine z krzemienia pasiastego /rdzenie wiórowe/, kilka fragmentów ceramiki KPL, duże serie
odpadków z procesu produkcji siekier dwu- 1 czworościennych, zaczątkowe« i półwytwory tych narzędzi
oraz dwie płyty szlifierskie. Taki skład pozyskanego zbioru świadczy, że w miejscach, obozowania wyko
nywano wszystkie fazy obróbki form rdzeniowych., łącznie ж ostatecznym etapem - szlifowaniem,
fabytki znajdują się w magazynach w Krzemionkach ore z w PMA w warszawie Badania będą kontynuowane.
LłSna JAMA, gm. Smętowo Graniczne
woj. gdańskie
Stanowisko 2
ŁAACUT
woj. rzeszowskie
Stanowisko Э

patrz
okres halsztacki

Muzeum okręgowe
w Rzeszowie

Badania prowadziła mgr Aleksandrą Gruszczyńska. ?inanso
wa ło Muzeum Okręgowe w Rzeszowie* Szósty sezon Badań.
Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej.
Prące wykopaliskowe na osadzie w* Łańcucie miały charakter ratowniczy /budowa osiedla miesz
kaniowego/, Badana osada położona Jest w północnej części miasta, na lessowym wzgórzu, nad rzeerką
Klkośką.
Przebadano obszar o powierzchni 3,5 ara* Wyeksplorowano 1 Û jam oraz odkryto 34 słupy, które
stanowią Ślady zarysu Э naziemnych, chat słupowych /zbadamyeh częściowo/.
Materiał zabytkowy to w większości ceramika, zaliczana do drugiej fazy ceramiki wstęgowej ry
tej. Ponadto znaleziono kilkadziesiąt zabytków krzemiennych oraz kilka z obsydŁonu, NśrÓd nich wyróż
niono; wióry, odłupki, rylce, drapacze* Hiękssość materiału krzemiennego wykonana była z surowca
4vleciechowakiego i czekoladowego, występował również krzemień wołyński i jurajski.

