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kultury ceramiki sznurowej oraz prahistoryczną jamę z niecharakterys 
tycznym materiałem krzemiennym.

W wykopach sondażowych założonych na wschód od skupienia gro 
bów nie natrafiono na dalsze obiekty.

Materiały oraz dokumentację złożono w Archiwum IHKM PAN w 
lgołomli.

Badania zakończono.

KORNICE patrz
woj.katowickie paleolit i mezolit

KRAKOW-BIEŻANÓW GAJ patrz
Stanowisko 12 epoka brązu

KRAKOW -W1TKOW1CE Muzeum Archeologiczne
Stanowisko U w Krakowie

Badania prowadził Jacek Rydlewski i Paweł Valde-Nowak 
pod kierownictwem naukowym prof.dnhab.Janusza K .K oz
łowskiego i konserwatorskim dn Adama K raussa. Finanso
wał WKZ w Krakowie. Pierwszy sezon badań. Osada neo
lityczna kultury lendzlelskiej i promienistej.

Stanowisko położone jest na kulminacji wzgórza, na lewym brzegu 
potoku G arliczka, lewobrzeżnego dopływu Prądnika. Badania miały na 
celu zabezpieczenie części stanowiska przyległej do osuwającej się sk ar
py wyrobiska, powstałego przed wojną wskutek pobierania gliny dla po
trzeb miejscowej cegielni. W wykopie o powierzchni 2 ,5  ara zarysy obiek- 
ków ukazały się  na głębokości 30 cm. Wyróżniono dwie fazy stratygraficz
ne w obrębie późnej fazy kultury ceramiki promienistej /grupa Pleszów - 
Zesław ice/, reprezentowane przez jamę 6 i wkopaną w nią jamę 8 . Jama 6 
była też wkopana w obiekt wczesnej fazy kultury lendzlelskiej /jama 7/ 
oraz w obiekt środkowej fazy tej kultury /jama 9 / .  Jama 6 o wymiarach 
18 x 4 m, o maksymalnej głębokości 250 cm posiadała wypełnisko złożone 
z warstwy zasypiskowej, warstwy popiołu o dużej m iąższości oraz z w ar
stewek niwelacyjnych i użytkowych w partii spągowej. W obrębie warstwy 
z popiołem, stanowiącej najbardziej Intensywny poziom osadniczy, wystą
pił poziom paleniskowy. Obiekt ten dostarczył kilkunastu tysięcy fragmen
tów ceramiki /kubki ostrodenne, półkoliste, misy, naczynia workowate,
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amfory ltp . / ,  zróżnicowanych surowcowo wyrobów kamiennych i kilku
dziesięciu narzędzi kościanych /szyd ła, dłuta, gładziki i tp . / .  W jamie 
6 znaleziono także rozcieracz i naczynie ze śladami barwnika wraz z 
bryłą czerwonego barwnika mineralnego, z powierzchnią śc ieran ia. Ja 
ma 7 zawierała dużą ilość wyrobów krzemiennych oraz między innymi ce 
ramikę czerwono malowaną i z ornamentem kłutym. W jamie 8 wystąpiło 
nieckowate palenisko. W wypełnisku jamy 9 odkryto między innymi fra g 
ment pucharka na pustej nóżce i fragment drutu miedzianego.

Badania będą kontynuowane.

KRU3ZA ZAMKOWA, gm.Inowrocław patrz
woj.bydgoskie okres wpływów rzymskich

LĘG PIEKARSKI, gm.Dobra patrz
woj.konińskie okres wpływów rzymskich
Stanowisko 1

ŁOJEWO, gm.Inowrocław patrz
woj.bydgoskie okres wpływów rzymskich

ŁUPAWA, gm.Potęgowo 
woj. słupskie 
Stanowisko 18

Uniwersytet im .A.M ickiewi
cza w Poznaniu 
Katedra Archeologii

Badania prowadzili mgr Dobrochna Jankowska i Andrzej 
Weber. Finansował Wydział Kultury Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Słupsku. Czwarty sezon badań. Cmenta
rzysko megalityczne ludności kultury pucharów lejkowa
tych 1 kurhanowe ludności kultury łużyckiej.

Przeprowadzono prace eksploracyjne na grobowcach megalitycz
nych nr 2 1 3 oraz zbadano aondażowo obszar około 3 arów położony na 
południowy-zachód od wierzchołka badanego w ubiegłych sezonach gro 
bowca 1.

Grobowiec 2, trapezowaty, usytuowany na osi północny-wschód - 
południowy-zachód /prawie równolegle do grobowca 1/ ma wymiary 
45 x 8 x 3 m. Czoło obiektu skierowane jest na południowy-zachód.


