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obejmuje swym zasięgiem  / 5 000 m /  zachodni skłon wzniesienia opada
jącego w tym m iejscu ku dolinie Oleśiiicy. Południowo-zachodnia krawędź 
zniszczona została ongiś przez piać nice chłopskie. Obecnie stanowisko 
zarośnięte je s t  częściowo murawą i jałowcem, częściowo zań je s t odsło
nięte w postaci niewielkich wydm.

Celem badań było przede wszystkim zlokalizowanie obiektu 1 u s 
talenie Jego charakteru , dlatego wykopy rozm ieszczone zostały w takich 
punktach, które sugerowały największą możliwość jego rozpoznania.
W sumie przebadano 8 odcinków o łącznej powierzchni 162 m^, W wyniku 
badań odkryto następujące zabytki:

1, M ateriał krzem ienny składający s ię  głównie z odłupków, k il
ku rdzeni i wiórów oraz z kilku narzędzi krzemiennych grupujących się  
zwłaszcza na zachodniej krawędzi w zniesienia. Według wstępnej analizy 
m ateriału  krzemiennego zespół ten wskazuje na istnienie pracowni k rze- 
m ieniarskich, czego dowodem jes t m. In. duża ilość odłupków przy prawie 
zupełnym braku narzędzi. Odbywała się  tu najprawdopodobniej wstępna 
obróbka krzem ienia. Posługiwano się  surowcem ju ra jsk im , pochodzącym
z miejscowych wychodni krzem ienlarskich. Pracownie działały na j prawdo- 
podobnièj w schyłkowym neolicie i we wczesnej epoce brązu, a użytkowane 
były przez ludność kultury ceram iki grzebykowo-dołkowej,

2. M ateriał ceram iczny znajdował się  przede wszystkim na po
łudniowo-zachodniej krawędzi wzniesienia i pochodził z trzech  różnych 
okresów:

a /  Większa część ceram iki pochodzi z wczesnego okresu  lateń
skiego i wiąże się  z kulturą grobów kloszowych. Ponadto stwierdzono wy» 
raźną  warstwę kulturową, w iążącą s ię  z tą  ceram iką i świadczącą o istnie» 
niu osady tej kultury.

b /  Występują tu ślady osadnictwa z III okresu w czesnośredniow iecz
nego w postaci ułamków naczyń glinianych obtaczanych, z ornam entem  żłob- 
kowań poziomych,

с /  Najmłodszą ceram ikę reprezentuje kilkanaście ułamków naczyń 
późnośredniowiecznych, toczonych na kole garncarsk im , z ornam entem  
stempelkowym.

M ateriał z badań znajduje się  w MAiE w Łodzi.
Nie przewiduje s ię  kontynuacji badań,
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badań. Część osady wielokulturowej: neolit, epoka 
brązu o raz cm entarz kultury łużyckiej.

Badaniami objęto północną część stanowiska pleezowskiego w pob
liżu szosy Kraków-Sandomierz, w bliskim  sąsiedztw ie Kombinatu, Tego* 
roczne wykopaliska były uzupełnieniem wcześniejszych badań z lat 1973 
i  1875, prowadzonych również w północnej części stanow iska.17, W sum ie 
odsłonięto obszar o powierzchni 450 m 2 i wyekeplorowano 18 obiektów 

archeologicznych. W arstwa kulturowa była mocno zniszczona na znacznej 
p rzestrzen i wskutek przem ysłowej działalności Kombinatu,

D ziesięć obiektów to groby ciałopalne, popielnicowe kultury łu 
życkiej datowane na schyłek epoki brązu o raz  jam y osadowe: cztery  len- 
dzielskiej kultury w tym jedna z wczesnej fazy tej kultury, dwie jam y kul
tu ry  łużyckiej z IV okresu epoki brązu, pozostałe bez m ożliw ości o k reśle 
nia przynależności kulturowej i chronologii. M aterial archeologiczny po
chodzący z warstwy kulturowej to głównie fragm enty naczyń glinianych 
kultury lendzielśkiej i łużyckiej oraz kilkanaście skorup kultury ceram iki 
sznurowej.

Z zabytków ruchomych na uwagę zasługuje fragm ent bransolety  
brązow ej, dłuto brązowe ż piętką o raz  fragm ent klam ry do pasa wykonanej 
z brązu - wszystko znaleziono w obrębie warstwy kulturowej. Ponadto na 
uwagę zasługuje nó£'żelazny z wyodrębnionym kolcem do ręko jeści znale
ziony w popielnicy grobu 1 405.

Materially :są przechowywane w Nowohuckim Oddziale Muzeum 
Archeologicznego.

Badania będą kontynuowane.

NOWA HtITA-PLESZOW Muzeum Archeologiczne
Stanowisko 17, 2a w Krakowie

Oddział w Nowej Hucie

Badania prowadziły d r Ewa Rook i d r M arta God- 
łowska. Finansowało MA w Krakowie, Dwudziesty- 
drugi sezon badań. Osada wielokulturowa: neolit, 
epoka brązu, okres wpływów rzym skich, średn io 
wiecze,

Kontynuowano badania w południowej i zachodniej części e t ano wie
ka, Przebadano dw a'ary, na których stwierdzono 16 obiektów archeologicz
nych, tym 15 jam i fragm ent wc żeś nié j odkrytego rowu,.

Do najstarszych obiektów należały jamy zasobowe kultury lend z ie l-  
ekiej. W śród nich wyróżnił s ię  obiekt częściowo zniszczony przez  proce
sy  erozyjne l o rkę , wypełniony resztkam i przepalonej konstrukcji /po lepa /. 
Na niej znaleziono fragm enty szkieletu ludzkiego, W badanym w roku b ieżą-


