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Stanowisko 1

Ratowniczo-rozpoznawcze praca stanowiły kontynuację badań problematyki osadnictwa neolitycznego 
I  we zea co brązów ego w dorzeczu Grabi,

Osada usytuowana jest na rozleglej wydmie pokrytej obecnie laeem. Ze względu na niszczenie obiektu 
przez wydobywanie na tfciżą skalę plaska postanowiono przede wszystkim przebadać najbardziej zagrożoną 
część stanowiska oraz rorpom ać jego Wielkość, Badania prowadzono metodą w y k o p ó w  sondażowych o łącznej 
powierzchni ok. ISO m®. Rezultatem tych prac było stwierdzenie całkowitego zniszczenia stanowiska przez 
wspoDttilaną pleśni с ę. N ie uchwycono jakichkolwiek Śladów urządzeń stałych funkcjonującej tu społeczności. 
Ruchomy m aterial zabytkowy był n ie liczny 1 składał się z drobnych fragmmtdw ceram iki oraz przedmiotów 
krzethieauych.

M ateria ły  s badań przechowywane są w МД12 w Lodzi.
Badania zakończono.

Stanowisko 3

P ra ce  stanowią etap badań oaaiktlctwa neolitycznego 1 wczesoobrązowego w-dorzeczu Grabi.
Osada usytuowana jest w stre fie  krawędziowej lewobrzeżne) terasy u ad zalewowej Końskiej. Skoncentro

wano się aa przebadaniu pzryferycz&ej części osady. Na powierzchni 375 m* odkryto Ślady budowli mieszkal
nej oraz towarzyszący jej inwentarz zabytków ruchomych. Odkryty obiekt na planie jest w przybliżeniu okrągły. 
Konstrukcja w spierała się  na czterech slupach, od północy umocniona była dodatkowo kamieniami. Wewnątrz 
zarejestrowano ślady dwóch tdeobudowanych palenisk. Ruchomy m ateriał zabytkowy okładał alę z fragmentów 
ceram iki o raz przedmiotów krzemiennych. Całość Inwentarza krzemiennego wykonana jest z surowców nie 
m iejscowych / św iec lecbowakl, czekoladowy l pasiasty/. Charakterystycznymi formami narzędzi są dwuśclen- 
ne s iek iery  soczewkowa te 1 narzędzia "nożowate" wykonane z od łupków niekiedy odbitych od siek ier. Specy
ficzne oblicze typologiezue inwentarza krum inu iegD  oraz ceram iki pozwala określić te m ateriały Jako typowy 
zespół kultury ml er za nowi ckl ej, Jetbiocześnle warte jest podkreślenia Ich  zdecydowanie odmienny charakter 
od materiałów tzw. strefy В  kultury Chloplce-Vesele.

M ateria ły  przechowywane eą w zbiorach M A lE  w Łodzi.
Badania będą kontynuowane.
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Pracownia Archeologie cna 
w Igołomi

Badania prowadził mgr Krzyaztof Tania. Finansował WOAK w T3el* 
с а с Ы  Ш К М  PAN . P ią ty  sezon badań. System neolitycznych umoc
nień obronnych 1 osada ze starszego okresu epoki brązu.

Głównym celem cyklu badań wykopaliskowych w Słono wic ach jest określenie zasięgu 1 charakteru umoc
nień obronnych odkrytych w 1979 r .  na stanowisku **G* 1 sukcesywnie rozpoznawanych. W. bieżącym roku od
słonięto obszar 6,25 ara. W  obrębie wykopu /nr X U / , zlokalizowano wedłog wszelkiego prawdopodobieństwa 
południ owo-wschodni narożnik systemu fortyfikacji utworzony przez dwa prostopadłe do siebie rowy, nie sty
kające się  ze eobą. Uzyskano zestaw materiałów ceramicznych pochodzących zarówno z wypebdsk rowów 
/neolit/, jak  i  a kilkunasto obiektów stanowiących pozostałości następnej fazy zasiedlenia terenu stanowiska 
/starszy  okres epok) brązu/.

M ateria ły  złożono w Pracowni Archeologlс*nej 1HKM PA N  w Igołomi,
Badania będą kontynuowane.
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Badania pro wad cii mgr Witold M igał. Finansowało PM A , P t er war у 
■ ecoo badań. Jask in ia,

Jask in ia  cnajduje etę na prawym brcegu rcek l Kamiennej, w pasie skałek raurscklcti występujących od 
Podgrodcls do Smyków a. P ra ce  rocpotnawcce rwlącane były с badaniem zapiec ca ossdnlctego kopalń krremle- 
nla pasiastego w Krcemlonkach. Je s t  to jedyna w tyra rejonie Jaskinia cnotliwa do camleackanla w starotytnoi- 
el. Na prcedpolo caloCtno wykop acndatowy o wyra. l i t a  Rocpocnano po dom kopalnej gieby holoceńslrtej 
1 cienką, słabo cacnacrającą elę glebę prudboloceńeką. Ha całej powlec tchnl wykopu nie cnaleclmo śladów 
zsmleszklwsnta jaskin i w starożytności.

Badania nie będą kontjtmowane.


