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H S O L I T

B A R Y C Z -  Krzyszkowice, pow. Kraków lfuzeum żup Krakowskich w
Brakowi«

Badania prowadziła agr Marta Oodłoweka, finansowało lbizeua 2op 
Krakowskich w Wieliczce.

Badania wykopaliskowe neolitycznej osady kultury lendsislskiej 
oraz z okresu wpływów rzymskich w Baryczy Krzyszkowicach /st. 711/ 
były kontynuacja prac przeprowadzonych wiosną 1967 przez mgr Kazi
mierza Regułę.

V wyniku eksploracji uchwycono prawdopodobnie zarys narodnika 
budowli neolitycznej /ob. nr 4/. V rowkach wyznaczających go wystę
pował wyłącznie liczny materiał ceramiczny kultury lendzielskiej. 
Ściana płd. przypuszczalnej budowli częściowo przecinała rowek sze
rokości ok* 50 ca biegnący z SW - NS. W części płn. rowek ten znaj
dował ujście w czworokątnym, bardzo niewyraźnie rysującym się zagłę
bieniu. Przy wschodniej ścianie budowli uchwycono 2 jauy gospodarcze; 
z których jedna /nr 5/ zniszczona była częściowo przez obiekt z okre
su wpływów rzymskich / nr 6/.
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Nśród bardzo licznego materiału ceramicznego /ok. 17.000 na 
ogół drobnych skorup/ wystąpiły w obiektach kultury lendzielskiej 
fragmenty przydenne stożkowatych, grubościennych naczyń.

Z uwagi na występowanie w badanym rejonie źródeł solnych, nie 
można wykluczyć możliwości eksploatacji ich przez użytkowników eks
plorowanych obiektów*

Konieczne jest przeprowadzenie w roku przyszłym szerokich badań 
wykopaliskowych•

B I E K I E W O ,  pow* Pruszków Państwowe Muzeum Archeologicz
ne w Warszawie

Badania prowadził dr Jan Kowalczyk, przy współudziale mgr Elżbie
ty Kempiety, w czasie od 14 do 20 IX, finansowało - EMA w Warszawie.

Przeprowadzono ratownicze prace wykopaliskowe na terenie wsi 
Bieniewo, gdzie na polu A* Tomaszewskiego natrafiono w czasie orki 
na kamienną konstrukcję.

Wyekaplorowano całkowicie zawartość częściowo zniszczonego grobu, 
z którego uzyskano siedem naczyń / w tym amforę typu kujawskiego i 
puchar sznurowy/ oraz dłutowaną siekierkę z krzemienia pasiastego.
Ze szkieletu zachowała się tylko część czaszki /7/ Obok niej leżała 
żuchwa zwierzęca, zapewne świni.

Orób, o prostokątnym kształcie, zbudowany był z dużych głazów 
zwróconych płaskimi ścianami do wnętrza komory - po trzy kamienie w 
każdej z bocznych ścian. Ścianę szczytową, od strony południowo-zacho
dniej, tworzyły dwa głazy* Na jednym z nich widoczne były nacięcia*
Od strony południowo-wschodniej był zapewne jeden kamień. Niestety 
ta część, wraz z pokrywą, została zniszczona przez przypadkowych


