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to jamy, w wlękazośol bez elementów datujących, które przez ana
logię z nlelioznyml jamami datowanymi można wiązad z osadnictwem 
epoki brązu - z kulturą trsclniecką.

Do najciekawszych odkryć dokonanyoh w ostatnim aazonle na
leży znalezienie w 4 grobaoh oiałopalnyoh - Jamowyoh, datowanyoh 
na ostatnie dziesięciolecia p.n.e* badś początki n.e,, cienko
ściennej oeramlkl toczonej, w tym ceramiki malowane! w białe 1 
czerwone paey oraz oeramlkl ornamentowanej stemplem w keztałole 
rozetki. W grobaoh tych znaleziono sporo atopionego szkła oraz 
liczne łupiny spalonych orzechów laskowych. Również w kilku gro
baoh ciałopalnych z III-IY wieku n.e* odkryto ceramikę toezoną, 
a w jednym, datowanym na IV wiek n.e. importowane naczynie brą
zowe /naczynia bardzo znlazozone w ogniu, prawdopodobnie mlaa/.

Groby wczesnośredniowieczne, bez obstawy kamiennej, ubogie 
datowane są dobrze na III w. monetką Władysława II.

Ogółem w olągu 5 aazonów badawozyoh na przestrzeni 0,5 ba 
odkryto ponad 400 grobów oiałopalnyoh z II wieku p.n.e. - IV wie
ku n.e«

Prawdopodobnie w roku I9f9 cmentarzysko w Klea zowie zostanie 
zbadane w oałośoi.

KLOPOTCW, pow. Lubin Legnlokl patrs okras hałastaeki

KOBTLNIKI, pow. Busko-Zdrój Zakład Badań Polskiego Sred-
nlowleoza Uniwersytetu Warszaw
skiego 1 Politechniki Warezaw- 
ekiej.
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Badania prowadził mgr Wiktor Okrzeja* konsultant 
dr Jerzy Pyrgała. Finansował WKZ w Klelcaoh. Siódmy 
sezon badań. Osady otwarte z późnego okresu wpływów
rzymskich* Slaćy z okresu halsztackiego i średnio
wiecza*

Zasadniczym celem badań w b.r. było uchwycenie półnoonej 1 
wsohodniej rubieży osady. Pozostałe granloe zostały bowiem okreś
lone w ogólnym zarysie przez badania w poprzednich sezonąoh. Od
słonięty* sześcio-arowy obszar osady dowiązany do osiągniętej w 
lataoh ubiegłych rubieży* wykazał stopniowe rozrzedzanie warstwy 
kulturowej w kierunkaohi półnoonym i wschodnim aż do jej oałkowl- 
tego zaniku. W tej ozęścl osady zostały odkryte pojedyńcze jamy 
z dośó ubogim Inwentarzem ruchomym* o bardzo luźnej lokalizacji 
przestrzennej. Stosunkowo większa ich ilość wystąpiła w bezpoś
redniej bliskości oentralnej części osady badanej w latach 1959- 
1964. W miarę oddalania się prac od oentrum stanowiska w kierun
ku wschodnim* obiekty stopniowo zanikały. W sumie odkryto 1 wy eks
plorowano w tej* peryferyjnej już partii osady* 6 niewielkich jam 
późnorzymakloh z niewielką zawartością materiału ceramicznego 1 
kostnego* zwierzęcego. Odkryto także kilka nieregularnych zagłę
bień z ceramiką późnośredniowieczną i nowożytną.

Przeprowadzono także* szereg badań sondażowych na terenie Ko
by lnlków* w miejscach powierzohniowego występowania oeramlkl. Dzię
ki temu odkryto* w odległości ok. 1 km na półnoo od badanego obeo- 
nle stanowiska* nową* rozległą osadę. Jest ona zlokalizowana tak
że na terenie Kobylników* w części wsi zwanej Kobylnlki-Folwark. 
Osada ta zajmuje obszar ca 300 m wzdłuż krawędzi doliny Nidy 1 
ca 100-150 m w głąb od doliny rzecznej. Na terenie oaady* w miej* 
sou zagęszczenia występującego na powierzchni materiału ceramicz-
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nago, otwarto 5 arowyoh wykopów, w których odkryto szereg jaa oras 
1 budynek aleeakalny o rosniaraoh 4 z 4 a, lekko sagłąblony w 
podło*, narglowe. Budynek ten, o konstrukcji słupowej, przedsta
wiał alf jako dodó nlaforeany prostokąt o Intensywnie cearnya wy- 
pełnlsku. Znaleziono w nla sporą ilośó ceramiki oraz końoi. Takie 
jany zawierały głównie aatariał oeraaiosny, a w nla fragmenty du- 
iyoh naozyń aaaobowyoh. Znaleziono tak*, ułaakl oeraalkl tzw. 
•alwej*.

V kilku jaaaoh wystąpił materiał łu*yokl co Awiadozyłoby o 
wielokulturowej warstwie osadnlcsej na tya вtanówleku.

Ж związku z odkryoiea powyższej osady, dotychczas badaną 
oaadą w Kobylnlkach oznaczono jako stanowlako 1, a nowoodkrytą 
jako atanowiako 2 - Kobylnlkl-Polwark.

ZOŁOZAB, pow. Płodak Zakład Polskiego Atlaeu Archeo
logicznego 1ш ш  РАЖ

Badania prowadalł dr Jerzy Pyrgała. Pinanaował 
iHia РАЖ. Piąty aezon badań. Caentarzyako z o- 
kraau póinnlatańakiago 1 wpływów rzymskich*

Badania prowadsono w okrasie od 8.YIII. do 7.ГГ 1968 r.
Były ona kontynuaoją prao zapoczątkowanych na tya atanowlaku w 
r. 1962« fegoroozna kaapania wykopaliskowa objąła głównie waohod-
nlą partią obiektu z zadanlea uchwycenia waohodnlaj, graniczącej

2 *s osadą, rubież/ cmentarzyska. Ogółem zbadano 050 m • odkrywająo 
i ekeplorująo 54 groby oiałopalne lateńsko-rzymskis» osęśó krągu 
kamiennego oraa kilka Jam osadniczych z okresu wpływów rsymskich.


