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Zespół narzędzi uzyskany podczas dwuletnich prac wykopalisko
wych w Owoźdzcu, wydaje się byó pokrewny zespołom nawiązującym do 
tzw. "kultury janisławickiej"• W chwili obecnej jest to jeden z 
największych zespołów tej kultury w Polsce.

Wspomniane stanowisko zostało całkowicie przebadane.

K L U C Z B O R K  /teren powiatu/ Muzeum im. Dzierżonia w Klu
czborku

Badania prowadził mgr Zbigniew Bagniewaki, finansowało - Muze
um im. J. Dzierżonia w Kluczborku.

W powiecie kluczborskia przeprowadzono badania weryfikacyjne 
stanowisk archeologicznych, datowanych na schyłek plejstocenu i 
początek holocenu. W literaturze okresu międzywojennego, ukazało 
się szereg wzmianek rejestrujących znalezienie inwentarzy krzemie
nnych na gruntach niektórych miejscowości powiatu kluczborekiego. 
Materiały przedwojenne zostały schematycznie opracowane i opubli
kowane przez Raschkego w monografii powiatu. W czasie działań wo
jennych - zabytki te zaginęły. W okresie powojennym znaleziono no
we materiały, które przekazane zostały Muzeum w Bytomiu.

Gelem obecnie przeprowadzanych badań było ustalenie lokaliza
cji stanowisk i uzyskanie o nich możliwie pełnych danych /zwłaazcza- 
chronologii/. W okresie międzywojennym na terenie powiatu kluczbor- 
ekLego wyróżniono następujące stanowiska: Borek atan. 2, Jaśkowie« 
stan. 10, Ligota Zamecka, Kluczbork loco st9n. 6, Wierzbica Górna 
/kol.Wałda/ stan. 1 i 2. Po wojnie wyróżniono dwa dalsze stanowiska 
na gruntach wsi Markotów, oraz jedno w Duczowie Małym.
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Z uwagi na trudna warunki poszukiwali /zasiewy/ pokrycie leśne 
itp. na dwóch stanowiskach badań nie przeprowadzono /Kluczbork 
loco, Ligota Zamecka/. Z pozostałych stanowisk zebrano materiał 
krzemienny, wykonano plany, opisy oraz sklasyfikowano zabytki pod 
względem typologicznym. Na terenie wsi Markotów, wyróżniono w li
teraturze dwa stanowiska /6 i 7/. V czasie przeprowadzonych prac, 
materiał znaleziono w jednym miejscu. Brak dawnej lokalizacji nie 
pozwala ustalić czy zebrano zabytki z któregoś ze znanych stanowisk 
/i z którego/, czy też może eksplorowano powierzchniowo stanowisko 
nowo odkryte*

Uzyskany w czasie badań weryfikacyjnych materiał archeologiczny 
pozwala, w ogólnych zarysach, wyznaczyć chronologię stanowisk oraz 
stanowi materialny ślad po najstarszym osadnictwie archeologicznym 
w powiecie kluczborskim.

11 A T Ł A K, pow. Suwałki Konserwator Zabytków Arche
ologicznych w Białymstoku.

Badania prowadziła mgr Sylwia Wierzbicka-Fawłowska, finansował 
- WKZ w Białymstoku.

Kontynuowano systematyczne prace wykopaliskowe na wielokulturo
wym stanowisku w Matłaku. Dotychczasowe eksploracje doprowadziły do 
wykrycia sześciu faz osadnictwa:
1/ nikłe ślady pobytu gromad achyłkowopaleolitycznych;
2/ ślady osadnictwa mezolitycznego /elementy cykli - narwiańskiego 

i wiślańskiego/;
3/ osadnictwo neolityczno-brązowe /?/ - ceramika sztrychowana z


