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34 Wczesna epoka brązu

K ichary Nowe, st. 2 „Pole Bolenia”, gm. Dwikozy, woj. tarnobrzeskie patrz neolit 
Krzywośnity, st. 1, gm. Huszlew, woj. bialskopodlaskie patrz młodszy okres przedrzyiuski — okres 
wpływów rzymskich

Łęg, et. 2 Spółka „Archet”
gm. P o łan iec , woj. ta rn o b rzes-
kie
AZP 95-69/1

Badania prowadzili dr J. Kalaga, dr A. Waluś, dr hab. R. Mazurowski 
ze s-ki „Archet", kierownictwo merytoryczne dr B. Chomentowska. 
Finansowane przez Elektrownię Potanieć. Pierwszy sezon badań. 
Stanowisko wielokulturowe, głównie kultury trzciniecka i łużycka.

Stanowisko położone jest na lewym brzegu rzeki Czarnej, w pobliżu jej ujścia do Wisły, 
na terenach zalewowych, przecięte i częściowo zniszczone przez wal przeciwpowodziowy. 
Zostało odkryte w trakcie badań powierzchniowych. Archeologiczne prace ratownicze 
poĄjęto na skutek zagrożenia wynikłego ze zlokalizowania na jego terenie oczyszczalni 
ścieków. Zbadano obszar ok. 1900 m , odkrywając na nim głównie ślady osadnictwa 
kultury trzcinieckiej i grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. Zarówno osadnictwo trzci- 
nieckie, jak i łużyckie manifestuje się występowaniem jam oraz materiału ceramicznego 
w ziemi ornej między obiektami i w obiektach. Zadokumentowano 240 obiektów, z których 
ok. 40 można uznać za naturalne zagłębienia terenu z okresu istnienia osad, w których to 
zagłębieniach kumuîowala się warstwa kulturowa z pewną ilością materiału zabytkowego. 
Następne 40-50 obiektów to ślady po słupach bądź palach związanych zapewne z zabudo
wą naziemną osad. Pozostałe obiekty to jamy, których funkcja nie może być jednoznacznie 
określona. Obiekty z materialem łużyckim na ogół miały w planie kształt owalny, w prze
kroju niecko waty. Obiekty z materiałem trzcinieckim były bardzo regularne w planie, 
koliste, w przekroju stożkowate, być może ściany miały wykładane jakimś materiałem 
organicznym. Poza materiałami trzcinieckimi i grupy tarnobrzeskiej z III okresu epoki 
brązu i wczesnego okresu halsztackiego, wystąpiły fragm. ceramiki kultury amfor kuli
stych, kultury ceramiki dołkowo-grzebykowej i kultury linińskiej, zaś wśród zabytków 
krzemiennych wyróżniono materiały schyłkowopaleolityczne, mezolityczne, neolityczne 
i z I-H okresu epoki brązu. Z innych zabytków na uwagę zasługuje sierp z brązu typu 
Załęże.

Badania będą kontynuowane.

Ł opiennik  Dolny, st. 3, gm. Łopiennik Górny, woj. chełmskie patrz neolit 
Mydlów, st. 37 i 38, gm. Iwaniska, woj. tarnobrzeskie patrz neolit

O patkow ice, et. 2 Muzeum Archeologiczne w Krakowie
gm. P roszow ice, woj. k rak o w 
skie
AZP 99-60/6

Badania przeprowadzili mgr mgr J. Górski (autor sprawozdania),
R. Naglik, T. Wichman i M. Zając. Zorganizowane przez Konserwato
ra Zabytków Archeologicznych mgr. A. Matogę. Osady z I i II okresu 
epoki brązu.

Stanowisko położone jest na cyplu w widłach Szreniawy i Ścieklca, w miejscu zwanym 
„Ogrodźisko”. Badania przeprowadzone w ostatniej dekadzie października miały charak


