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i, 4 fr, paciorków silnie przepalonych, w ogniu. 2 kolei grób 1 «  zawierał jedno skupisko czystych 
koicl i Łożonych w całcowym piasku, w wśród nioh było 29 1ragm. /część bardzo drobnych/ przedmiotów 
z brązu, 16 paciorków «fclanych i 1 fr. pierścionka szklanego поело przepalonych w ogniu, 2 grobów 
pochodziły jeszcze takie zabytki, brazowe jak: 2 fr. bransolety tordowanej, 4 fr, trzonków Szpil/
2 fr* blaszek brązowych. 1 2 fr. bransolety z grubego drutu brązowego o przekroju kwadratowym, tarczka 
spiralna z drutu brązowego i koralik kościany.

Potwierdziło alg również istnienie w obrąbie cmentarryska krinzieniarsklej pracowni neolit 
tycznej wystąpowanietn dużej ilości narządzi z krzemienia· odpadu krzemiennego i narządzi z kamienia 
jakt tłuczki, siekierka trepezowata i fr. podkładek /?/ do gładzenia, Wystąpiła również ceramika neo
lityczna z ornamentem wstęgowym.

Groby grupowały się w dwu skupiskach/ północno-wschodnim i potodniowo-^zacFtodnljz·. kształty 
ich jaro były przeważnie nieregularne w poziomie i w plonie, jedynie w ifl dałoby eią określ id w przy
bliżeniu kształt okrągły 1 owalny w poziomie oraz nieckowaty w plonie. Tylko opisany wyżej grób lSl 
miał kształt prostokątny w poziomie a nieckowaty w pionie*

Paleniska wystąpiły: jedno w obrąbie połudalowoiachodniego skupiska grobów, drugie na połud
nie od skupiska pół noc nowschoda lego. Pierwsze, prawie okrągłe o wym. 1 a z 30 cm t głąb* 13Q ca było 
do głąb* ŚD cm zniszczone wkopero współczesnym. Do głąb, prawie 100 cm wypełnione było grudami polepy 
i drobniutkiego węgla drzewnego, czasami wystąpiły drotae fragmenty ceramiki. Drugie palenisko poja
wiło ale na głąb. 22  eta jako bruk kamienny i sięgało do gł* ok, 4S с». V warstwie paleń laka znalazły 
się węgielki drzewne i drobne grudki polepy* frśród kamieni znaleziono dwa tłuczki 1 kilka fragm. słu
żących jako podkładki? do gładzenia. Do paleniska od strony północno-zachodniej prowadziła Ścieżka 
z ubitego piasku!

labytki potwierdzają wcześniejsze datowania cmentarzyska na ITT 1 IV okr, ep. brązu, z tym 
te wystąpiła zdecydowana przewaga zabytków H  okresu: wazy guzowe, wazy dwu stożkowe karbowane ns
załomie, misy karbowane na załomie, szpila pastorałowata l szpila a główką profilowaną.

Badania potwierdziły również założenie cmentarzyska na neolitycznej osadzie /pracowni krze
mień ta rs к lej/.

tf związku z występowania· tok. ciekawych materiałów naukowych 1 niszczeniem ich, badania będą 
kontynuowane,

Materiały 1 dokumentacja znajdują slą w  Muzeum w  Raciborzu.

SanOk-BIAŁA GÓRA Uniwersytet Jagielloński
woj. krośnieńskie Instytut Archeologii
Stanowisko 3 w crąkpwte

Badania prowadził dr Michał Parczewski. Finansował CJ oraz 
№C2 w Krośnie- Trzeci sezon badań* Osada wielokulturowa, 
głównie epoka brązu, okres lateński 1 wczesne Średniowie
cze.

w 1W7 г * odsłoniąto 172,5 m3 w części północno-zachodniej stanowiska, nawiązując do wykopów 
wcześniejszych- Ujawniono 13 obiektów osadowych /Ьг nr 35-17, ЗУ—48/ i 26 dołków posŻupowycłu Ponadto 
rozkopano większą część fragmentarycznie uchwyconego obiektu Ś.

Mląkezośd jam osadowych /от nr fi, 3g, 41-48/ pochodzi z czasów prahistorycznych- z wczesną 
epoką brązu wiąże się najprawdopodobniej jama 42 /walcowata, o średnicy Ι2Θ cm/, a z okresem występo
wania grupy tarnobrzeskiej - podobnego kształtu jaw 4 1,

Dwa obiekty pochodzą ze środkowego lub późnego okresu lateńskiego, a ich zawartość kulturowe 
świadczy O bliskich związkach miejscowego osadnictwa t plezilonaml celtyckimi* Jama 8 była owalna w 
rzucie poziomym, o wymiarach 48Q s 300 cm /szerokośd uchwycono częściowo/, głębokość IdO cn, z się
gającymi poniżej dna dołkami słupowymi. Owalna jama 45 /wymiary 26Ό x 230 cm, głębokość n 5  cm/ le- 
за Łj tui obok ku zachodowi* К wypełniskach obydwu obiektów zebrano m*in. kilkanaście ułamków nsciyrt 
grafitowych, fragmenty celtyckiej ceramiki toczonej, a przy dnie jamy a znajdował sig fragment orna-
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nantowanej bransolety t niebieskiego półprzezroczystego szkła, о chronologii raczej /wg doc. drŁ Z. 
Wożniaka/ środkowałatedskiej . W jamie β odkryto też szczątki przedmiotów żelaznych, oras otocrak «- 
łjajko* Kamienne. Z pófnym okresem wpływów rzymskich trzeha Łączyć użytkowanie jamy 44, posiadają
cej charakter dużego paleniska O regularnym prostokątnym f!6$ n 130 cm/ »rysie.

Cr tery obiekty mają związek z osadą wczesnośredniowieczną z drugiej poi. XI - pierwszej poł. 
Х Щ  w. Trzy jamy /nr nr 35, 37 i 40/ na 1 etą do wydłużonych., mniej lob bardziej regularnych obiektów 
określanych niekiedy jako Nnmnowate*. Wymiary dwóch, rozkopanych w cało Ac i wynoszą 330 x 17Q cm 
/ob. 3S/ i 310 z 160 cm /ob, 37/, Znaleziono w nich ceramiką, a takie nóż' żelazny /ob, 37/ i osełką 
z piaskowca /ob* 35/. Obiekt 36 to częściowo zniszczony piec kopułkowy, groszkowaty w rzucie pozio
mym, z prawie kolistą komorą paleniskową o średnicy ok. 55 om i z wylotem od strony południowej* 
Wewnątrz zebrano liczne ułamki naczyń. Sezon 1567 zamyka pierwszy etap prac na omawianym stanowisku.

SIEGAlłfrtt . Михеи* Archeologiczne L Etnograficzne
woj, sieradzkie w todzl
Stanowisko 3

Badania prowadżll mgr Andrzej Fe lis lak. Finansował WE 21 
w Sieradzu 1 Мвгещп Archeologiczne 1 Etnograficzne w 
Łodzi, Drugi sezon badań. Osada kultury nlerzanowlckiej,

Celem badań jest ujawnienie osadnictwa w neolicie 1 we wczesnej epoce brązu w dorzeczu Grabi. 
Przebadano obszar 4Q0 m^. Przylegał on do strefy badanej w roku ubiegłym. Rozpoznano zaplecze budowli 
szałasowej 1 określono wielkość osady,

Ruchomy materiał zabytkowy zalegał w próchnicy oraz bezpośrednio pod nią w stropie warstwy 
żwirów. Tworzyły go głównie 1 ragmen ty ceramiki i. przedmioty krzemienne, HŚród ceramiki wyróżniają 
się fragmenty dużych naczyń z guzkami pod krawędzią. Sporadycznie występuje zdobienie βζπιιγοι w pos
taci poziomych pasm podwójnych, lub potrójnych odcisków* Inwentarz krzemienny reprezentowany jest wy
łącznie przez surowce niemlejscowez czekoladowy, Świec lachowski 1 pasiasty. Charakterystyczna jest 
dwuścienność form narzędziowych z najbardziej spektakularnymi siekierami. Kle zarejestrowano już 
obiektów osadowych._________________________________________

Odkryty materiał potwierdza wcześniejaze przypuszczenia co do funkcji t chronologii stanowis
ka. Jest to krótkotrwała osada ludności kultury mierzanowlckiej przybyłej prawdopodobnie ze strefy
lessów sandomi er sko-opat owakich.

Ma ter lały przechowywane są w zbiorach. Muzetm Archeologicznego 1 Etnograficznego w Łodzi.

Badania na stanowisku zakończono.

SŁONOWICE, gm. Kazimierza Wielka Polska Akademia Nauk
woj. kieleckie instytut Historii Aultury Materialnej
stanowisko *β“ takiad Archeologii Małopolski

Pracownia Archeologiczna 
w Igołomi

Badania prowadził dr Krzysztof Tun i*. Finansował tfOAK *
Kielce. Szósty sezon badań* Neolityczny system fortyfikacji
Osada kultury trzcinieckiej.

W 1967 г łdełontąto obszar o łącznej powierzchni 4 arów w obrąbie dwóch wykopów badawczych - 
ZI TT i XIV. Celem prac byłą kontynuacja rozpoznania przebiegu neolitycznego założenia obronnego. Wykop 
XIII miał aa celu zbadanie strefy południowo-wschodniego narożnika systemu umocnień, СIV zaś ustalenie 
położenia elementów- fortyfikacji ograniczających, od wschodu centrum założenia, ustalono, 11 rejon


