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1972

ków fajansowych około 1000 sztuk oraz tarczkę i w isior miedziany,Skarb ten znaj
dował się w naczyniu kultury strzyżow skiej, przykrytym dnem naczynia należącego
do tej samej kultury.
Znalezisko to skłoniło do poszukiwania stanowiska

kultury strzyżow skiej. P rz ep ro 

wadzone badania powierzchniowe na sąsiednim wzgórzu zwanym "Kruczym" a leżącym
na południe od wzgórza "Moczuły" wskazywały na Istnienie poszukiwanego stanowiska.
Badania w 1972 r , na wzgórzu "Kruczym" nie potwierdziły przypuszczeń co do is t
nienia tam stanowiska kultury strzyżowskiej,W ydobyte fragmenty ceram iki w więk
szości pochodzące z paleniska należą do kultury ceram iki tzw, malowanej. Obok
ułamków ceram iki znajdowano fragmenty krzem ieni.
Palenisko w rzucie poziomym o dość regularnym owalnym kształcie zaś w p rze
kroju poprzecznym o k sz tałcie

miechowatym zostało odkryte w działce n r 1 na

głębokości 50 o m . Wymiary paleniaka na głębokości odsłonięcia go wynosiły 120 cm
z 80 cm grubość warstwy paleniska wynosiła 60 cm . Oprócz polepy podczas eksplo
racji wydobyto dużą ilość fragmentów ceram iki,kilka fragmentów krzem ieni oraz
ułamki węgla drzewnego. Ziem ia w palenisku ciemno-pomarańczowa, ciemno-brunatna
oraz czarna, przepalona. Oprócz paleniska nie natrafiono na żadne inne ślady osad
nictwa,
2

Ogółem założono 1 przebadano 4 działki co stanowi 87,5 m , P race badawcze
na tym stanowisku zostały zakończone,
KONIUSZA, pow, Proszow ice

Komisja Archeologiczna Oddziału
PAN w Krakowie

Badania prowadzili dr Janusz Kruk i m gr
Zolla Llguzlńska-K ruk,Finansow ała Komisja
Archeologiczna Oddziału PAN w Krakowie,
Pierw szy sezon badań,Kurhany kultury c e ra
miki sznurowej.
Na kulminacji działu wód Wisły 1 Szreniawy w 1971 r „ odkryto przypadkowo bo
gato wyposażony grób kultury ceram iki sznurowej / starszy horyzont/»Szczegóły
jego konstrukcji i charakter wyposażenia sugerowały, że był on pierwotnie przykryty
płaszczem- ziemnym, obecnie całkowicie zniszczonym,
W 1972 r „ przeprowadzono badania sondażowe w sąsiedztwie m iejsca odkrycia
wspomnianego grobu.

2
Wykonano 3 wykopy o łącznej powierzchni 50 m , Odsłonięto w nich silnie znisz

czone fragmenty pierwotnego nasypu ziemnego oraz jedną Jamę z ubogim, nieokreślo-
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nym kulturowo / zapewne schyłek eneolitu/ m ateriałem krzemiennym« Grobów nie
udało się odkryć» W sąsiedztw ie wykopów jednoznacznie stwierdzono natom iast
ślady bardzo zniszczonego kurhanu»Z powierzchni jego nasypu zebrano ułamki
ceramiki» długie wióry krzem ienne oraz fragmenty narzędzi kamiennych« Badane
stanowisko zdaje się być cm entarzyskiem kurhanowym związanym prawdopodobnie
ze starszym horyzontem kultury ceram iki sznurowej»
Badania będą kontynuowane«
KOPYTÓW, pow» Pruszków

patrz średniowiecze

KOSOWICE» pow«Opatów

Państwowe Muzeum Archeologiczne

Stanowisko m

w W arszawie
Badania prowadzili m gr Jerzy Bąbel i m gr
Krzysztof Kowalski» Finansowało Państwowe
Muzeum Archeologiczne w Warszawie» P ierw 
szy sezon badań. Neolityczna osada kultury
am for kulistych»

Wykopaliska prowadzone w ram ach badań osadnictwa neolitycznego Wyżyny San
dom ierskiej »Stanowisko Kosowice m leży nad lewym dopływem rzeld Kamionki» na
• kulminacji lessowego wzgórza.Obejmuje pola M.Mazur» J»M azura i W .G ruszki.
o
Odsłonięto obszar 61 m » na k tó ry m odkryto 10 obiektów» W 9 z nich wystąpił
m ateriał kultury am for kulistych» w 1 wczesnobrązowy / być może kultury m ierzanowickiej/» W m ateriale zabytkowym p rzewa ża ceramika»Ubogi je s t inwentarz k rze
mienny.
Stan zachowania zbadanych obiektów je s t bardzo dobry» Z uwagi n a to oraz na
fakt niem al jednorodnego kulturowo m ateriału prace wykopaliskowe na stanowisku
powinny być kontynuowane co najmniej 2-3 sezony»
KRĄPCEWO» pow. Ąrrzyce

Zakład Archeologii Nadodrza

Stanowisko 6

Instytutu H istorii Kultury M aterial
nej PAN we Wrocławiu
Badania prowadził d o c.d r hab« Tadeusz Wlślański«
Finansował IHKM PAN» Pierw szy sezon badań»Grobowiec megalityczny kultury pucharów lejkowatych»
faza starsza»luźna ceram ika z XII w»

Badania objęły wydłużony kurhan o nasypie trójkątnym /tzw»kdjawski/ skierow a
ny podstawą w kierunku wschodnim. Długość nasypu ok. 50 m »szerokość w p artii

