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Rozpoczęte prace wykopali skowe w jaskini Nad Moauram Starym 
Sulej, położonej na terenie wsi Grodzisko - miały charakter badań 
systematycznych i zaplanowane są na kilka lat.

Po wykonaniu dokładnych pomiarów i planów badanego obiektu, 
założono wykop w przedniej części komory jaskiniowej. V wyniku eks
ploracji odsłonięto profil, w którym da się wyróżnić 5 warstw, w 
tym 4 poziomy osadnicze* Zawierały one materiały archeologiczne od 
neolitu do czasów nowożytnych, te ostatnie - w stropie osadów i na 
powierzohni.

Bardzo ważnym wynikiem badań jest stwierdzenie, że zabytki 
archeologiczne występują w układzie stratygraficznym. V szczególnoś- 
ci zasługuje na podkreślenie, wyróżnienie dwóch wyraźnych poziomów 
neolitycznych, związanych z cyklem kultur wstęgowych.

V czasie tegorocznych badań nie stwierdzono żadnych śladów 
osadnictwa paleolitycznego. Ewentualne ślady takiego osadnictwa, być 
może zostaną odkryte w czasie następnych sezonów wykopaliskowych. 
Obiecująca zwłaszcza jest stokowa część stanowiska gdzie - jeszcze 
przed powstaniem osadnictwa neolitycznego - spłynęły osady budują
ce strop pełniska plejstoceńskiego.

O R U C Z N 0, pow. Świecie .patrz wczesne średniowiecze

H 0 R 0 D Y S K 0 ,  pow. Chełm . patrz średniowiecze

I W A N O W I C E ,  pow. Hiechów Zakład Archeologii Małopolski
IHKM PAN w Krakowie

Badania prowadził dr Jan Machnik przy współudziale mgr mgr
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Helepy Burchardówny, Anny Machników«j i Januaza Kruka, finansował 
IHKU PAN.

Stanowisko "klin*
Celem tegorocznej kampanii wykopaliskowej było zlokalizowanie 

i uchwycenie zasięgu cmentarzyska szkieletowego z przełomu neolitu 
i epoki brązu /którego cząstkę odkrył przed I wojną światową Ł. Ko
złowski/ następnie zasięgu osady neolitycznej i ustalenie jej chro
nologii oraz charakteru warstw kulturowych.

Cmentarzysko zajmowało wyłącznie wschodni skłon wzniesienia 
w pobliżu jednak jego szczytu. Odkryto tu dalszych 8 grobów kultury 
mierzanowickiej, w których szkielety z lekko podkurczonymi nogami 
zorientowane były głównie po osi E-W. Część grobów nie zawierała wy
posażenia, inne wyposażone były w krzemienne siekierki. Wielkość 
cmentarzyska określa się w przybliżeniu na ponad 100 pochówków.

Na płaszczyźnie wzniesienia a także na jego skłonie wschodnim 
i częściowo północnym natrafiono na jamy osadowe głównie kultury 
pucharów lejowatych i kultury lendzielskiej. Pierwsze z nich zawie
rały prócz licznych ułamków naczyń szydła kościane, przęśliki, ka
mienie Żarnowe, narzędzia krzemienne i sporą ilość kości zwierzę
cych; drugie natomiast odbijały na tym tle ubóstwem inwentarza.
W jednej z jam kultury lendzielskiej, w rumoszu jak się wydaje jakiej* 
konstrukcji piecowej, odkryto dużą ilość spalonych ziarn zboża umiesz
czonego prawdopodobnie tutaj w kłosach.

Osada kultury pucharów lejowatych zajmowała stosunkowo niedużą 
płaszczyznę wzniesienia, natomiast jamy lendzielskie rozrzucone były 
na większej przestrzeni obejmującej również jego skłony.

Stanowisko "Babia Póra"
Stanowisko to położone jest ok. 700 a na S od wzgórza "Klin".
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Wykop o powierzchni 2,3 ara założony na południowo wschodnim skłonie 
eyplowatego wzniesienia wykazał istnienie osady kultury ceramiki pro
mienistej, ale przede wszystkim osady i pracowni siekier krzemiennych 
kultury mierzanowickiej. Odsłonięto w sumie 20 obiektów /co stanowi 
tylko nieznaczną cząstkę osad'/, z których 3 należały do kultury 
ceramiki promienistej zań 17 do kultury mierzanowickiej. Wśród tych 
ostatnich 3 dośó duże jamy zawierały w swych wypełniakach sporą ilość 
odłupków krzemiennych powstałych przy wyrobie siekier dwuściennych, 
których gotowe egzemplarze i pół wytwory spotykane były w obiektach 
mierzanowickich na "Babiej Oórze".

Wiele danych sugeruje, że cmentarzysko mierzenowicłde na "Kli
nie" /gdzie odkryto siekierki o cechach wyrobów z "Babiej Góry"/ 
i osada wraz z pracownią na "Babiej Górze" należały do jednego zes
połu osadniczego tej samej grupy ludzkiej.

K A Ł D U S I E ,  pow. Chełmno patrz wczesne średniowiecze

K I E T R Z ,  pow. Głubczyce patrz brąz

K R Z E M I O N K I  0 P A T 0 -  Pod patronatem Zarządu Muzeów
V S K I E, pow. Ostrowiec św. i Ochrony Zabytków Ministerstwa

Kultury i Sztuki

Badania prowadził mgr inż. arch. Tadeusz R. Żurowski, przy 
udziale mgr Bohdana Balcera i 100 uczniów Szkół Górniczych pod kier. 
K. Rechlewicza, prace wykonane epołecznie.


