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Z uwagi na trudna warunki poszukiwali /zasiewy/ pokrycie leśne 
itp. na dwóch stanowiskach badań nie przeprowadzono /Kluczbork 
loco, Ligota Zamecka/. Z pozostałych stanowisk zebrano materiał 
krzemienny, wykonano plany, opisy oraz sklasyfikowano zabytki pod 
względem typologicznym. Na terenie wsi Markotów, wyróżniono w li
teraturze dwa stanowiska /6 i 7/. V czasie przeprowadzonych prac, 
materiał znaleziono w jednym miejscu. Brak dawnej lokalizacji nie 
pozwala ustalić czy zebrano zabytki z któregoś ze znanych stanowisk 
/i z którego/, czy też może eksplorowano powierzchniowo stanowisko 
nowo odkryte*

Uzyskany w czasie badań weryfikacyjnych materiał archeologiczny 
pozwala, w ogólnych zarysach, wyznaczyć chronologię stanowisk oraz 
stanowi materialny ślad po najstarszym osadnictwie archeologicznym 
w powiecie kluczborskim.

11 A T Ł A K, pow. Suwałki Konserwator Zabytków Arche
ologicznych w Białymstoku.

Badania prowadziła mgr Sylwia Wierzbicka-Fawłowska, finansował 
- WKZ w Białymstoku.

Kontynuowano systematyczne prace wykopaliskowe na wielokulturo
wym stanowisku w Matłaku. Dotychczasowe eksploracje doprowadziły do 
wykrycia sześciu faz osadnictwa:
1/ nikłe ślady pobytu gromad achyłkowopaleolitycznych;
2/ ślady osadnictwa mezolitycznego /elementy cykli - narwiańskiego 

i wiślańskiego/;
3/ osadnictwo neolityczno-brązowe /?/ - ceramika sztrychowana z
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ornamentem sznurowym oraz nikłe ślady osadnictwa: 4/ wczesnożelaz- 
nego, 5/ rzymskiego i 6/ średniowiecznego.

Celem prac było ustalenie zasięgu warstwy kulturowej /faza 3/ 
w stosunku do zbiornika wodnego - jez. Gacne, oraz odkrycie dalezyeb 

jam w najwyższej części stanowiska. Wyeksplorowano północno-wscho
dni i zachodni kraniec warstwy kulturowej, która w kilku miejscach 
zagłębiała się nieco w podłoże /jamy?/. Uzyskany z niej inwentarz 
krzemienny to - masywne drapacze z retuszem rynienkowym, zaczątko- 
wiec siekiery /7/, rylce i nieliczne fragmenty kości zwierzęcych.

V najwyższej części stanowiska odkryto 5 dość głębokich jam, 
zniszczonych w części stropowej. Zawierały one materiał krzemienny 
o pokroju raczej mezolitycznym oraz fragmenty ceramiki sztrychowa- 
nej. V jednej z mniejszych jam natrafiano na skupienie kości zwie
rzęcia średniej wielkości - fragmenty kości długich i bardzo źle za
chowana szczęka z zębami. Uwzględniając odkrycia z 1963 roku, wye- 
lcsplorowano już 7 podobnych obiektów na przestrzeni ok. 33 m co 
wskazuje na znaczne ich zagęszczenie.

Badania będą kontynuowane, ze względu na konieczność odkrycia 
dalszych jam i sprecyzowania ich przynależności kulturowej.

I I S B O S O H l ,  pow. Chełm Lubelski Zakład Paleolitu 111X11 PAN

Badania prowadziła Halina Mackiewicz, w okresie od 25.VII do 
1.X., finansował IHKM PAN.

Kontynuowano prace wykopaliskowe prowadzone tu systematycznie 
od 1964 r. Celem badań było odkrycie i eksploracja dalszych czya-


