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Z wyżej wymienionych obiektów oraz warstwy kultu

rowej wydobyto około 2.000 fragmentów ceramiki, kilkadziesiąt 
artefaktów krzemiennych i tyleż samo fragmentów płyt szlifier
skich i innych zabytków kamiennych oraz spore ilościowo próby drobnych fragmentów kości i polepy.

Z 'uwagi na pewne cechy stylistyczne ceramiki osadę można wstępnie datować na schyłek III i ewentualnie początek 
IV fazy kultury pucharów lejkowatych.

Materiały przechowywane są w IAiE UliK w Toruniu.
Badania obu stanowisk nie będą kontynuowane.

KLAMRY, ψΆ.Chełmno Uniwersytet Mikołaja
woj.toruńskie Kopernika
Stanowiska 9 i 9a Instytut Archeologii

i Etnografii w Toruniu
Badania prowadził mgr Stanisław 
Kukawka /autor sprawozdania/ i And
rzej Bokiniec. Finansował WKZ w 
Toruniu. Pierwszy sezon badań.
Osady kultury pucharów lejkowatych, 
faza III В /?/.

Stanowisko 9
Stanowisko usytuowane jest około 150 m na wschód 

od stanowiska 8. Zostało ono silnie zniszczone przez wybie
ranie piasku do zasypywania pobliskich torfowisk, a następ
nie przez wyrównywanie terenu. Badaniami ratowniczo-sonda- 
żowymi objęto cały przypuszczalny zasięg osady.o• Odsłonięto 75 m /7 wykopów/ rejestrując poniżej 
warstwy ornej nikłe ślady warstwy kulturowej, a na poziomie 
calca nieliczne ślady dołków posłupowych o chaotycznym roz
kładzie i silnie zniszczone fragmenty jamy o nieokreślonej 
funkcji. Materiał ruchomy reprezentowany jest przez niespeł
na 300 fragmentów ceramiki, 1 3 artefaktów krzemiennych 
i kilkadziesiąt bardzo drobnych fragmentów kości. ·

Pozyskany zespół materiałów można hipotetycznie 
łączyć z horyzontem III В /?/ rozwoju kultury pucharów lej
kowatych.

Ze względu na silne zniszczenie stanowiska badania 
nie będą kontynuowane.
Stanowisko 9a

Osada położona jest około 200 m na południe od sta
nowiska 9, na północnym stoku nieznacznego, wydłużonego wy
niesienia wydmowego w dolinie Wisły. Stanowisko częściowo 
zniszczone przez gospodarkę rolną. Zniszczenie może się wią
zać również z jego .wydmowym charakterem. Badaniami sondażo
wymi objęto strefę najliczniejszego występowania ceramiki na 
powierzchni.



2Odsłonięto 27,5 m /4 wykopy badawcze/ rejestrując 
poniżej warstwy ornej nikłe pozostałości warstwy kulturowej. 
Zespół zabytków ruchomych to: 362 fragmenty ceramiki, 4 ar
tefakty krzemienne, 2 fragmenty płyt szlifierskich i kilka drobnych fragmentów kości.

Chronologia zespołu wiąże się prawdopodobnie z fa
zą III В /?/ rozwoju kultury pucharów lejkowatych.

Badania nie będą kontynuowane.
Materiały ze stanowisk 9 i 9a przechowywane są. w IAiE U M  w Toruniu.

KOLAHKOWO, gm.Nowa Wieś Wielka patrz
woj.bydgoskie paleolit i mezolit
Stanowiska 1 i 5
KOPRZYWNICA patrz
woj.tarnobrzeskie epoka brązu
Stanowisko "Łysa Góra"
KRAKÓW-NOWA HUTA-KRZESŁAWICE patrz
Stanowisko 41 okres lateński
KRZEMIONKI k.Ostrowca Św., gm,Bodzechów
woj-kieleckie Państwowe Muzeum
Rezerwat Archeologiczny Archeologiczne w Warszawie

Badaniami kierował mgr Jerzy Bąbel. 
W badaniach udział wzięli: mgr mgr 
Marek Zalewski, Sławomir Sałaciński, 
Hanna Kowalewska-Marszałek, Grażyna 
Zalewska oraz Regina Dziklińska, 
Hanna Łęgowiecka, Czesław Zybała 
i Dariusz Mikoś. Finansowało Muzeum 
Regionalne w Ostrowcu. Czwarty se
zon badań. Kopalnia krzemienia pa
siastego. Neolit, wczesna epoka 
brązu. Kultury amfor kulistych i 
mierzanowicka.

Prowadzone prace były kontynuacją badań z lat 1979- 
81, których celem jest przebadanie szybów i pracowni krzemie- 
niarskich wzdłuż magistrali 0.00-250.00 oraz udostępnienie 
przebadanych obiektow ruchowi turystycznemu.

2 Badania wykopaliskowe prowadzono na przestrzeni 
39 m . Kontynuowano prace w wykopie IV/80-82 /10 m2/ i zało
żono nowy wykop V/82 /29 m2/ przylegający od strony wschod
niej do wykopu 11/79· Wykop V/82 ulokowano tak, aby objąć 
nim widoczny na powierzchni pola górniczego szyb nr 6/6é8.

W wykopie IV/80-82 dokończono badania fragmentu 
1 szybu jamowego o średnicy ok. 4 m i głębokości ok. 2 m 
oraz części szybu drugiego.
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