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powierzchni ziemi w bliskiej od siebie odległości". Pierwszy 
zbudowany z gęsto ułożonych kamieni piaskowcowych, posiadał w 
przybliżeniu owalny kształt o wym. 4,80 x 4,20 m, drugi nato
miast składał się z kilku skupisk kamieni ułożonych w formie 
prostokąta o wym. 5 x 2 m. W pobliżu bruków oraz pod warstwo, 
kamieni natrafiono na okrągłe ślady 25 jam słupowych o średnicy 
ca 25-45 cm, wkopanych w calec do głębokości 66-85 cm.

Z warstwy zalegającej bezpośrednio nad brukiem oraz z jego 
powierzchni zebrano duże ilości ceramiki ręcznie lepionej i to
czonej na kole, dwustożkowy gliniany przęślik, fragment silnie 
skorodowanego przedmiotu żelaznego, kawałki polepy i węgli 
drzeymych. V# północnej części jednego z bruków, przylegając nie
mal bezpośrednio do niego wystąpiła prostokątna jama o wyra. 2r,80‘ 
x 1,70 m ze śladami słupów w trzech narożnikach, paleniskiem i 
dużą ilością ceramiki toczonej na kole oraz ręcznie lepionej. •
Z obiektu tego, który niewątpliwie jest małą mieszkalną chatą 
naziemną, pochodzi również płaski zdobiony przęślik i żelazny 
czworoboczny tłoczek. Należy też wspomnieć o dwóch uszkodzonych 
kamieniach Żarnowych, z których jeden posiadał w środku prosto
kątny otwór, fragmentach brzegów dużych naczyń zasobowych z kre
zą koloru ceglastego oraz paru niezidentyfikowanych silnie 
zniszczonych przedmiotów żelaznych. Odkryte obiekty, na podsta
wie materiału ceramicznego, można datować na późny okres rzymski 
ściślej zaś na III i IV w. n.B.

G Ó R Y  Ś W I Ę T O K R Z Y S K I E  Muzeum Archeologiczne
/Oząstków, Nieczulice, Chybice i in./ w Krakowie

Badania prowadził dr Kazimierz Bielenin, finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie.



Kontynuowano systematyczne badania nad starożytnym hutnic
twem żelaza w północno wschodnim rejonie Gór Świętokrzyskich 
z okresu wpływów rzymskich*
S2£iŁ!S2!!f_§ii-? zalega na północnym zboczu Góry Chełmowej» poair 
dało ślady i pozostałości 156 hutniczych pleców dymarskich w 
układzie tzw* zorganizowanym dwućiągowym. Prawy ciąg posiadał 
w całości układ piątkowy /pięó pieców w szeregu/. Ciąg lewy był 
w zasadzie układem czwórkowym« w którym znajdowany się cztery 
szeregi piątek pieców.
Rleczullce st. 1. Zbadane w całości piecowisko hutnicze posia
dało ślady 189 dymarskich pieców hutniczych. Jest to piecowisko 
tzw. zorganizowane o układzie dwóch równoległych ciągów budowa
nych w szeregach piątek pleców.

Odkryty w b.r. nowy typ pieoowlska o układzie piątek pieców 
w szeregu jest nowym elementem w ramach badań nad starożytnym 
hutnictwem świętokrzyskim. Został on ujawniony w 12-tym roku 
prac jako 97 i 96 zbadane tu pieoowisko hutnicze.
Pokrzywnica et. 1. Zarejestrowano nowe stanowisko osadnicze 
związane z hutnictwem żelaza. Przeprowadzono wstępne rozeznanie 
terenu. Materiał powierzchniowy - żużel żelazisty występujący 
wspólnie z ceramiką okresu rzymskiego.
Badania lotnicze. W rejonach śladów starożytnego hutnictwa świę
tokrzyskiego wykonano w 1967 r. 3 loty badawcze w czasie których 
zostało wykonane 325 zdjęć fot. terenu z góry. Uzyskano obfity 
nowy materiał dokumentacyjny do dalszych badań tego rejonu.
55ŚS2ł5-^2i2i5ŚS2SłS2-5§^-Sl5SE25_2§iS55i Wspólnie z Zespołem 
Historii Polskiej Techniki Hutniczej Zakładu Historii Tauki i 
Techniki PAK przeprowadzono 3 doświadczalne wytopy żelaza w pie
cach typu "kotlinka świętokrzyska" w Słupi Iłowej.
Badania nad hutnictwem^żelaza terenów • y/ap^i^g z
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landesmuseum w Eisenstadt rozpoczęto badania nad hutnictwem że
laza terenów Burgenland. Zbadano dwa stanowiska żużla w Unter- 
pullendorf, gdzie stwierdzono dymarski piec hutniczy typu świę
tokrzyskiego oraz odkryto kopułowy piec hutniczy typu celtyc - 
kiego.
Rgjestraęją_l_lnwentaryzacja nowych stanowisk hutniczych.
W 1967 r. kontynuowano w północno wschodnim rejonie Gór Świę
tokrzyskich rejestrację stanowisk żużla. Na terenach 14 miejsco
wości zainwentaryzowano 42 nowe stanowiska hutnicze. Stanowiska 
hutnictwa żelaza inwentaryzowane są na karcie inwentarzowej 
opracowanej w tym celu przez Dział Starożytnej Metalurgii Mu
zeum. Wzór tej karty inwentaryzacyjnej stanowisk hutnictwa że
laza podany został w dodatkowych informacjach, na końcu pu - 
blikacji.

K A S Z Y C B  W I B L K I B  patrz okres halsztacki
pow. Trzebnica

K I E T R Z ,  pow. Głubczyce Katedra Archeologii Polski
/Stanowisko 11/ UJ

Badania prowadził Piotr Kaczanowski, finansowała Katedra 
Archeologii Polski, UJ.

Badania ratownicze przeprowadzono na cmentarzysku z późne
go okresu wpływów rzymskich na stanowisku 11. Leży ono. na tere
nie cegielni nr 2 przy ul. Głubczyckiej, na lewym brzegu wyso
kiej terasy prawobrzeżnego dopływu Troi. Badania były kontynu
acją prac z lat ubiegłych. Przekopano obszar 1 ara.


