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siany nierównomiernie w obrębie hałd. Ogółem w przebadanych 18 iii3 
znajdowało się ponad 2400 krzemieni. Wyróżniono dzikie okruchy krze
mienia pasiastego (4 proc.) odłupki i okruchy przemysłowe, głównie z 
różnych faz produkcji siekier (około 92 proc.), zaczątkowe, nieokreślone 
formy rdzeniowe, zaczątkowce siekier i dłut czworościennych, jeden rdzeń 
odłupkowy i jeden wiórowy, dwa łuszcznie oraz nieliczne odłupki o pro
porcjach wiórowych. Narzędzia doraźnego użytku reprezentowane były 
przez odłupki i okruchy częściowo łuskane oraz charakterystyczne narzę
dzia zębate o ścisłych analogiach w osadach produkcyjnych kultury pu
charów lejkowatych na Wyżynie Sandomierskiej. Z narzędzi górniczych 
znaleziono klin i pobijak z rogów. W hałdzie występowało ponadto ’kil
ka całych i okruchy kamieni narzutowych.

Grupa specjalistów z Przedsiębiorstwa Poszukiwań Geofizycznych w 
Warszawie prowadziła w Krzemionkach badania metodą elektroopordwą 
j grawimetryczną, pozwalające na częściowe rozpoznanie rozplanowania 
podziemi kopalni bez ingerencji metod wykopaliskowych. Rokuje to duże 
nadzieje w szczególności na obszarach, gdzie nie zachował się krajobraz 
nakopalniany.

KSIĘGNICE MAŁE, pow. Wrocław Muzeum Slężańskie w Sobótce

Badania prowadziła mgr Elżbieta Noworyta.
Finansowało Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu. Pierw
szy sezon badań. Osada wielokulturowa: neolit, epoka brązu 
— kultura łużycka.

Stanowisko znajduje się na północnych krańcach wsi, 30 m na pół
noc od cmentarza parafialnego, na polu leżącym pomiędzy krzyżującymi 
się tu drogami do Będkowie i Przezdrowic.

Wstępnymi badaniami objęto obszar o łącznej powierzchni 1,5 ara. 
Pod cienką warstwą kulturową o miąższości nie przekraczającej 10 cm 
natrafiono na wkopane w calcową, pomarańczowo-żółtą glinę jamy osad
nicze, z których 4 o funkcji bliżej nieokreślonych, płytkie, w przybliże
niu okrągłe lub owalne wstępnie datować można na IV—V okres epoki 
brązu.

Dwa pozostałe obiekty miały charakter mieszkalny. Starszy z nich, 
nieregularnie owalny o wymiarach 2,2 X 2,0 m, w przekroju prawie pro
stokątny o płaskim dnie, zagłębiony w calcu na 70 cm zniszczony był 
częściowo przez wkopaną w jego wschodnią część półziemiankę. Ta ostat
nia bardziej płytka, nie przekraczająca 40 cm głębokości w rzucie pozio
mym prawie okrągła miała średnicę 2,8 m.

Nieliczna ceramika pozwala datować pierwszy obiekt na kulturę ce
ramiki wstęgowej kłutej, drugi na kulturę pucharów lejkowatych.


