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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.


