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skiego or ах drobne ołamfci ceramiki. Jeden t wykopów'usytuowano η· kulminacji wzniesienia z drugi na 
południowym stoku. Praot wykopaliskom ni· doprowndziły do odkrycia obiektów pradziejowych, ich efek
tem było uzyskanie a*terlaŁu ceramicznego pochodzącego z warstwy kulturowej oraz narządzi i odłupków 
z Łrzealапia wołyńskiego 1 świecLechowskiego datowanych wstępnie na wczesny okras epoki brązu. Ponad- 
to w wykopie nr 1 stwierdzono występowanie warstwy litej polepy 1 okruchów ceramiki t XVII-XVIII w., 
będących prawdopodobnie pozostałością obiektu mieszkalnego z tego okresu.

Stwierdzono zaawansowane zniszczenie stanowiska spowodowane przez erozję gleby 1 działalność 
rolniczą.

Nie przewiduje się kontynuacji badań.

KRECI KÓN, gm. Borów Wojewódzki Ośrodek
woj. wrocławskie Archeologie z no-Konzarwa tor ski
Stanowisko 1 we Kroclawiu

Badania prowadziła mgr Marla Terlecka. Finansował KO AK 
we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań* Cmentarzysko kultury 
unłetycfciej.

Stanowisko położone jest około 2QÛ & na wschód od drogi prowadzącej z miejscowości Kręczków 
do wsi Kruczów, około IGO m na północ od bitej drogi we wsi KrączkÓw.

Ba przebadanej, najbardziej zagrożonej, krawędzi wyhiarzyska o powierzchni około 1,5 ara, 
wystąpiło 5 grobów szkieletowych, w tym 3 zniszczone podczas wybierania plasku a tylko 2 odkryto 
In situ przez badacza. Zarysy jam grobowych widoczne na tle plasku calcowego miały kształt czworobocz
ny o zaokrąglonych nero lich. Hypełnltko jam stanowił piasek, z małą domieszką próchnicy. W obu grobach 
w stropie 1 wypełńisku Jamy wystąpiły pojedyncze kamienie oraz skupiska kamieni w formie płaszcza ka
miennego , Szkielety ułożone były wzdłuż osi H-G w pozycji silnie skurczonej na prawym boku, czaszką
skierowane na południe twarzoczaszką ku wschodowi, obok jam grobowych wystąpił takie 1 obiekt o trud-
Dej do określenia funkcji na obecnym etapie badań.

Inwentarz grobowy stanowiły naczynia charakterystyczne dla kultury unletycklej.

Materiały 4 ród love znajdują się w Wojewódzkim OŚrodku_ArcheoLogiczno-Konaerwatorskim we Wro
cławiu«

Badania będą kontynuowane*

KRZEMIONKI, gm. Bodzechów patrz
woj. kieleckie

ŁOPATKI Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne
woj. sieradzkie w todzi
stanowisko 11

Badania prowadził mgr Andrzej Pellslak. Finansował WKI 
w Sieradzu t Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w łodzi.
Pierwszy sezon badań. Osada kultury mierzanowlckiej, Ślady
osadnictwa mezolLtycznego 1 kultury trzcinleckiej.

5tanowiako posadowione jest na wydmie w wyodrębniającej Się z trzech stron lewobrzeżnej partii 
przyłtrawędz Lowe j strefy doliny SraŁl. Obiekt leży w leslm oraz w terenie zalesianym, co ograniczyło moż
liwości prac terebewych.

Przebadano obszar 36Q m*. Odkryto osadę kultury mierzanowickiejt ślady osadnictwa kultury trzel- 
nieckiej oraz elementy wskazujące na funkcjonowanie tutaj obozowiska mezolltycznego.
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Kultura «ierianowickji - Na povluictini ok. βα a2 odkryto koncentracją ruchomego materiału za
bytkowego /сеголШ i przedmioty krzemienne/, païenlako £ dwie jamy ο nieokreślonym charakterze. Ha
ter tał zalegał pod próchnicą, w stropie waratwy piasków eolicznych. Stratygrafia t ułożenie poziome 
sugerują, tż nie podlegał on większym przemieszczeniom, Wśród ceramiki: wyróżniają «1« fragmenty du
żych nacsyrl ж guzami pod krawędzi*. Nieliczny inwentarz krzemienny reprezentowany Jest przez suro
wiec czekoladowy. Charakterystycznymi narzędziami ag odinpkowe formy noiowate.

Kultura trzcinleefce reprezentowana Ja at przez inwentarz ceramiczny niewielkiej jamy,

Materiały mezolityczne są nieliczne £ na tyle n£echarakteryetycznef le nie pozwalaj* na spre
cyzowanie chronologii« Nie tworzyły skupiska.

Materiały przechowywane я* w Muzeum Archeologicznym X Etnograficznym w łodzi.

Badania nie będą kontynuowane.

ŁOPATKI Muzeum Archeologiczne 1 Etnograficzne
woj. sieradzkie w Łodzi
Stanowisko \2

Badania prowadził mgr Andrzej Pallelak. Finansował NK2 
w Sieradzu 1 Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Ło
dzi. Pierwszy sezon badań, Osada kultury miarzancwlcklej*

Stanowisko położone jest na wydmie, na stoku niewielkiego wyniesienia w prawobrzeżnej strefie 
krawędziowej doliny rzeki Końskiej.

2Przebadano powierzchnię 125 a . Ruchomy materiał zabytkowy zalegał przede wszystkim w war* 
stirie próchnicy, składał się z fragmentów ceramiki 1 przediktotdw krzemiennych. Wśród ceramiki wyróż
niają się fragmenty naczyń z guzami pod krawędzi*, inwentarz krzemienny reprezentowany jest wyłącznie 
przez surowce nie miejscowe: czekoladowy, świec tecbowÄi i pasiasty, Wśród form narzędziowych wyróż
niaj* się odłupkowe narzędzia noiowate.

Nowożytna orkj terenu gdzie leży osada uruchomiła intensywne dzielenie procesów stokowych, 
ich wyniki«· jest wyrafna przemieszczenie materiału powierzchniowego oraz znaczna niwelacja terenu. 
Prawdopodobnie w trakcie tych procesów uległy жniszczeniu ślady urządseit stałych osady.

stosunkowo niewielka liczba ruchomego materiału zabytkowego pozwala się domyślać funkcjono
wania tu niewielkiej osady podobnej do odkrytych w pobliskim Sięganowie /stan* 3/ i Łopatkach, stan. 11. 
Obiekty te ti^rzą enklawę osadnictwa kultury Tiiurranowlcfciej w Polsce środkowej.

Materiały przechowywane в* w Muzeum Archeologicznym 1 Etnograficznym w Łodal.

Badania na stanowisku zakończono.

MACIEJOWICE Polska Akademia Nauk
woj. siedleckie instytut Historii Kultury Materialnej
Stanowisko 1 Zakład Epoki Metali w- Warszawie

Badania prowadziła dr Małgorzata Mogielnicka-Urban. Kon
sultował doc, dr hab- Jan Dąbrowski,. Finansował Ш  w 
Siedlcach« Siódmy sezon badań. Cmentarzysko grupy mazo— 
wiecfco-podlaskiwj kultury łużyckiej z FV-V okresu epoki 
brązu t wczesnej epoki żelaza.

przekopano 234 a?, eksplorując 174 obiekty sepulkralne: Ç grobów jamowych, 143 popielnicowy oh, 
li pojedynczych ï S zaspołów naczyń nie zawierających kości, 2 skupiska е « ш Ш .  i 1 kamieni oraz 5 
osadniczych: Э Ślady pO słupach, 1 nieokreślony, 1 skupisko ceramiki, ero by jamowe były owalne w pla
nie 1 nieckowate w przekroju. W 2 zaobserwowano zarysy jam o szarym wypełń laku. w 1 wystąpiły frag-


