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Wetepna anallaa nabytków epeojalnyoh /okuola kodoa pa** typu J XI 3-4, apreaoaki ее ekuwkaai о półkolietyoh ramoh, trojweretwowe grzebienie /, * taki* form oeranlkl /puoharek n* ndioe, fragment n s o m U  głedkofolennego в oruoititio ohropo- weoonyob trójkątów /poewala n* wiąaanie odkrytyoh grobów а woseeną fasą kultury wielbarekieJ, datowną na woaeeną fny okreau późnoreymekiego, najprawdopodobniej na fa*f B2/C1 wg chronologii K. dodłowaklego.
Prawdopodobni· oeentarisywko w Hadkolu etanowi kontynua- 

o jf  chronologio sną. ueytuowanego nieopodal onentariyeka w Ka- 
adeńoByku, woj· Oatrołeka. Priebadanle dalaBej, nieenlesosonej 
ezffe l omantareyaka w Nadkolu. * n t  в równooeeenya kontymiowa- 
n les badań w Kamleńoayku, uaoeliwl roseeersenle wladoaoiol в 
eakreeu rmian kulturowyoh na półnoonoweebodnln Mazowaeu w ty * 
okreale. -

Materiały en*Jdują a l«  w FIU.
Badania będą kontynuowana.

ЖШШУВКА, gm.Pr*emy4l patr вwoJ*praenyekie wcxeane érednlowleoeeStanowleko 1

KOTA HUTA - Pleasów woj,krakowekle 
Stanowleko 17

KOVA НОТА - Pleestfw woj.krakowekle 
Stanowleko 19

patr·neolit

lfuseua Archeologiotne w Krakowie
Oddział w Вowej Huole

Badania protfedslll mgr Oxysalda Kalka- Toboł* 1 mgr ladeueB Wójoik. Plnaneowało Mticeua Aroheologlosne w Krakowie. Drugi 
еевоп badań. Oeada kultury preaworeklej i okreeu wpływów reymakioh ora· oeadnlo- 
two woMaaorfrednlowleosne*

Wykopalieka nawiązywały do badań ratowniczych prowadio- nyoh w 1954 r.w który oh trakole odkryto kilkanaście obiektów



z okresu rzymskiego /w tym 4 piece garncarskie/ огав ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego· Stanowisko położone jest 
w dolnej partii teras?» ponad doliną Vio27· Teren ten Jak również obszar zajęty przez dwa sąsiednie stanowiska 17 i 1Θ narażony Jest na znlezcwnie W wyniku prac inwestycyjnych 
Huty lm. Lenina.

Vlfykop sondażowy o wymiarach 15 * 2 m usytuowany został w odległości )0 a na saohÓd od granicy terenu badanego w 1954 
roku· V wykopie wystąpił gruz budowlany o aieżezości docho
dzącej do 100 cie. Pod nim zalegał less, W którym nie stwierdzono występowania śladów oeadaiotws pradziejowego. Analiza stratygrafii warstw wykazała, iż na terenie tym zaszły znacz
ne zmiany w wyniku budowy rurociągów. Drugi wykop o wymiarach 
5 X 5 m założono w odległości 35 * »a północ od wykopów z 1954 r. I w tym Wypadku górne waretwy o charakterze zasypis- kowo-wyrćwnawczyra były pozostałością prac ziemnych prowadzo
nych w okresie ostatnich 20 lat.Pod nimi zalegała warstwa kulturowa o miąższości od 50 с» do 170 cm. Znaczna miąższość warstwy kulturowej jest Wynikiem procesów erozyjnych stoku terasy. Materiał ruchomy występujący w warstwie datować należy w większości na późny okres wpływów rzymskich m.in. ceramika siwa. W niewielkiej ilości wystąpiły fragmenty naczyń neolitycznych i okreau lateńskiego, 
a także zapinka o konstrukcji pśźnolateńekiej« Kie odkryto obiektów*

Przewiduje się kontynuację badań, jednakże zmiany jakie 
zaezły w konfiguracji terenu narzucają konieoeność lokalizo
wania dalszych badań w wyższej partii terasy·

KOffA SŁUPIA Muzeum Archeologicznewoj.kieleckie w Krakowie
Stanowisko 11

Badania prowadził doc.dr hab.Kazimierz Blelenln· Finansowało Muzeum Archeologiczne w Krakowie· Pieiwszy eezon badań. Stanowisko żużla - pieoo- 
wisko dymarskie z wczesnego okresu wpływów rzym
skich·

Stanowisko żużla położone Jeat ok· 300 m na północ od stanowiska Howa Słupia 2t znajdującego elę w obrębie pawilonu będącego obecnie Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzys
kiego w Nowej Słupi. Występuje ono na polach uprawnych prze
chodzących w kierunku południowo zaohodnim w teren leśny stoku Łysej Góry,

Zbadano całe stanowisko żużla. Odsłonięto w znacznym stopniu zniszczone w ozęści górnej całe piecowlsko dymarskie· Badane piecowlsko należy do grupy tzw. plecówisk uporządkowa
nych typui dwa ciągi czwórek. V obrębie piecowlska odkryto pozostałości 102 pieców dymarskloh. V ciągu prawym /zachodnim/


