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S p y tk o w ice , s t. 2 K onserw ator Zabytków Archeologicz-
gm . lo co , w oj. b ie ls k ie  nych w Bielsku-Białej
AZP 103-52/26

Badania prowadzi! mgr Sławomir Dryja. Finansowane przez Insty tu t 
Rybactwa śródlądowego w Olsztynie Zakład Doświadczalny w Zato
rze. Pierwszy sezon badań. Osada neolityczna.

Badania rozleglej osady kultury ceramiki wstęgowej rytej prowadzone byty przy współ
udziale absolwentów i studentów Insty tu tu  Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Wytyczono i wy eksplorowano łącznie 7 wykopów o ogólnej powierzchni 98 m . W wykopie 
1/92 odsłonięto i wyeksplorowano 4 silnie zniszczone obiekty.

Z powierzchni, warstwy ornej oraz obiektów pochodzą liczne zabytki: fragm. ceramiki 
oraz wyroby krzemienne. W zdecydowanej większości wiążą się one z kulturą ceramiki 
wstęgowej rytej. Na obecnym etapie badań trudno ustalić, do której fazy tej kultury 
należałoby je odnieść. Z powierzchni zebrano również nieliczne fragm. ceramiki należące 
do kultury lendzielskiej oraz średniowiecza.

Badania powinny być kontynuowane.

S trz e g o w a , s t .  43 M uzeum  Archeologiczne i E tnogra-
gm . W olbrom , w oj. k a to w ic k ie  ficzne w Łodzi
AZP 94-54/—

Badania prowadził dr Andrzej Pelisiak. Finansowane przez Zarząd 
Jurąjskich Parków Krąjobrazowych w Dąbrowie Górniczej za pośred
nictwem Zespołu Badań Konserwatorskich w Łodzi. Pierwszy sezon 
badań. Wielokulturowe i wielookresowe pole pracowniane z krzemie
ni cami ze schyłkowej fazy kultury  pucharów lejkowatych /kultury 
badeńskiej i kultury ceramiki sznurowej.

Badane stanowisko jest polem pracownianym położonym w strefie kulminacji kom
pleksu skal wapiennych nad jaskinią Jasną  Strzegowską. Obszar pola szaciye się na ok. 
500 m . Znaczna jego część jest zniszczona przez istniejące tam (już nieczynne) kamienio
łomy. Obiekt znany jest od kilku łat na podstawie m ateriałów powierzchniowych zebra
nych przez pracowników Jurąjskich Parków Krąj obraz owych. Szczegółowo był penetrowa
ny w trakcie badań powierzchniowych w 1992 r.

Badania wykopaliskowe przeprowadzone w 1992 r. objęły obszar 110 m2. Odkryto kilka 
krzemienie, które zawierały łącznie ok. 50 tys. przedmiotów krzemiennych. W obrębie 
niektórych skupień rejestrowano stosunkowo liczne fragm. ceramiki kultury  ceramiki 
sznurowej.

M ateriały krzem ienne zalegały w układzie krzemienicowym w obrębie próchnicy 
i w stropie lessów eolitycznych. Poszczególne skupiska krzemieni były zwarte pod wzglę
dem chronologicznym oraz w zakresie pozostałości wytwórczej. Wykonywano tu  siekiery 
czworościenne, bardzo duże wióry oraz wióry mniejszych rozmiarów. W obrębie skupisk 
rejestrowano pozostałości całych cykli produkcyjnych: od wczesnych faz formowania bryl 
krzemienia po finalne stadia eksploatacji rdzenia i wykonywania siekier.

M ateriały złożono w Zarządzie Jurajskich Parków Krajobrazowych w Dąbrowie Górni
czej. Dokumentacja jest przechowywana w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym 
w Łodzi, Zespole Badań Konserwatorskich w Łodzi i w Zarządzie Jurajskich Parków K ra
jobrazowych w Dąbrowie Górniczej.

Badania zakończono.


