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1 saohodnlą osądó Dslałów Prossowlokloh.
Possuklwanla wykonano sfodale s planem Sakładu Aroheologll Ma

łopolski IHKM PAW obejaująoya badania osadnictwa aeolityoanago 1 
wosesnobrąsowego 1 jogo salodnodol od warunków naturalnyoh. Prse- 
prowadsono Jo w oiągu £ tygodni. Wykonano ososegółowe sdjąola po- 
wlersehnlowe. ląosnio obadano obssar o powlorsohni 150 ka^. Odkry
to na nln 96 nowyoh punktów osadnlosyeh w tyn 38 noolityosnyoh 
/kulturi ooraniki uotągowoj rytej* londsiolskloJ* puoharów lejko
wa ty oh« ooraalkl ssnurowej. ooranikl prenlenlstoj/ 1 wososnobrąso- 
wyoh. W taj llosblo snajdują sią alądsy inaynl dudo wysoo^snewe 
osady kultury puoharów lsjkowatyoh w 8sesopanowloaoh /st.6/* pow. 
Iloohów 1 ■uniaoskowloaoh /st.l/• pow. Proosowloo. W Orłowie /et.2/, 
1 w Jaksleaeht pow. Miechów /st.l/ snalesleno dlady pekadnyoh osad 
kultury landaislsklaj. Wdród odkrytych stanowisk kultury łudyoklej 
anajduje sią duda osada w Lipnej Woli /st.l/* pew.Mleohóu 1 eaaata- 
rsyske w Jaksloaoh /st.5/. pow. Mleohów. Okres rsyaski najlepiej 
representują stanowiska s Lipnej Woli /ot.2/. pow.Mleohów* Piotr- 
kowlo ■ Wlk., /ot.2/* pow. Pressowlee oras Opatkowlo /ot.2/, pow. 
Proasowloe.

W osaslo badań sebrano bogaty1 naterlał ebserwaoyjny de studiów 
nad ksstałtowanlea sią prooesów sasiedlenla 1 ekspleataojl dredowis- 
ka naturalnego w ródnyoh okresaoh dslejowyeh. W snaosnyn stopniu pe- 
ouniąte sostały praos nad rekonstrukoją noolityosnyoh i wesesnebrą- 
sowyoh stref sasiedlenla na ebssarse lessów krakowske-nleehowokioh.

TOMICE, pow i Dslerdonlów Museun Areheeloglosne i Sakład
Antropologii PAW we Wroeławla

Badania prowadslll dr Brunon Mlsskiewlos» ngr Jersy Bononow
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1 dr Zbigniew Trudsik. /Sprawozdanie opracowali J«Romanow 1 
Z.Trudsik/. Finansowałyi Muzeum Aroheologlosne 1 Zakład An
tropologii FAM we Wrooławlu. Trzeci sezon badań. Osada z o- 
kresu neolitu /kultura lendsieleka/» cmentarzysko z wczesnej 
epoki brązu /kultura unletyoka/ 1 z okresu wozesnego średnlo- 
wleoza.

Badaniami objęto teren śolśle nawlązująoy do wykopów a lat po-
pprzednich. Mbadano obszar o pow. 585 m • Stwlerdsono dalsze.ślady 

osądniotwa ludności kultury lendslelsklej» a mlanowlole osęśó dru
giego jud z kolei domu słupowego» osęśolowo enlesosonego przez or
kę 1 przez póśnlejase obiekty. W dalszym ciągu masowo wystąpiły o- 
biekty związane z kulturą ludnośol pucharów lejkowatych grupy po
łudniowej. Wyeksplorowano 42 obiekty o różnej funkoji. Odkryto jed
ną głęboką półsiemlankę w kształole regularnego prostokąta o saokrąg- 

• lonyoh narożaoh oraz dwa domy osęśolowo zagłębione w oaleo /przy 
jednym stwierdzono cztery ślady po słupach/.

Materiał stwlbrdsony w odkrytyoh obiektach stanowiła oeramlka» 
kośol swlersęoe oraz szereg drobnyoh przedmiotów jakt miniaturowe 
siekierki o funkoji dłut» nożyki krzemienne» fragment toporka a 
niewykończonym otworem» szydła kośolane» dłuto kośolane oraz llosne 
prsęślikl gliniane.

Założone na terenie osady cmentarzysko szkieletowe kultury u- 
nletyeklej dostarczyło dalszyoh 12 grobów. Zmarli ułożeni na prawym 
boku» usytuowani wzdłuż llnll półnoo - południe» czaszkami skierowa
ni na południe» wyposażeni byli w naczynia» ozdoby brązowe /szpile» 
zausznice brązowe 1 srebrne oraz w jednym przypadku w naszyjnik wy
konany ze spiralnie akręoonego drutu/. Przy szkieletach męski oh o- 
próoa naczyń znajdowano zazwyczaj łopatki zwierzęce. V kilku wypad-
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kaoh atwlerdsono pochówki podwójno /wyłąosnle natok ■ aałyml daloóal/.
Odkryto równlod 9 grobów sakleletowyoh wosesaodrednlowleoanyoh 

w okładało w praybllionln rsędowym. Stanowią ona fragment omen tar sy- 
aka wesosnodrodnlewleosnogo* nawaratwlonogo na omontarayako koltory 
oniotyokloj 1 oaadą noolityosną.

8aklalaty usytuowane były wadłaś osi waohód - paohód. w poayojl 
wyproatowanoj» oaaaakaml akiorowane na waobód lab na aacbód. Myposa- 
ftonio było nlarównomiorno i raosaj nbogio. Kilka pochówków nie sswle- 
rało wyposadanla* poaoetało sad najosądoloj jeden prsedmlot. randko 
wląooj. W jednym s grobów koblooyoh snajdowało oią naosynlo gliniana 
i nassyjnlk a paolorków so askllwa. w Innyoh sad kabłąoskl skroniowo, 
natomiast w grobaoh mąskloh nodo /w jednym egsonplarsu/. Jeden s gro
bów wyposadony był w drewniano wiadro* s którego aaohowały alą ele
menty oknola dolaanago 1 kabłąk nośny. Chronologia - H - I  w.

Ttypdd -"Podworno" Zakład Aroheologli Antyosnej
pow. Caraobrsog Instytut Historii Kultury Ma

terialna j TAM w Wareaawie

Badania prowadslła dr Salina Gajewska. Finansował HKM Fdl. 
Flerwsay aeson badań. Osada s okresu neolitu /kultura puoha- 
rów lejkowatyoh/ 1 I-II epoki brąsu /kultura trsolnlecka/, 
omontarayako wielokulturowe s praełomu okresu T opoki brąsu 
1 okresu halastaekiego /kultura łudyeka/ i okresu woseanego 
óradnlowiecss.

W dniach od 8 do 51 llpoa wykonano «ostały wykopaliskowe bada
nia rosposnawoso na toronlo wsi Trsedń. Fraou miały nu oslu odkryoie 
i sbadanlo ewentualnego omontarayako s okrasa wpływów raymakloh.


