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nl po Konstrukcjach słupowych. Materiał zabytkowy reprezentowa
ny Jest przez narzędzia i odłupki krzemienne, fragmenty naczyń,
grudki polepy, węgle drzewne, kości zwierzęce, oraz zabytki me
talowe.
Wśród odkrytych obiektów na uwagę zasługuje wczesnośrednio
wieczna Jama o wyraźny» charakterze mieszkalnym* Kształt Jamy
regularny, w przybliżeniu prostokątny, o wymiarach 4 x 2 m.
Jamę otaczało 9 dołków posłupowyoh. Palenisko było usytuowane
przy zachodniej ścianie szczytowej obiektu. Nieckoweto zagłębio
ne dno Jamy znajdowało się na głębokości 150 cm. W wypełnieku
Jamy znaleziono liczne /666 Гг./ ułamki ceramiki, nóż żelazny,
brązowy kabłączek skroniowy, ęrześlik gliniany, grudki polepy,
węgle drzewne, oraz dużą ilość kości zwierzęcyoh. Wszystkie 1*
zabytki pozwalają datować obiekt na XII-X1I1 w.
Materiały z bedarf wykopaliskowych znajdują się w ИА1Е
w Łodzi.
Kontynuacja badań byłaby wskazana.
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Polska Akademia Nauk
Instytut Historii Kultury
Materialnej PAN we Wrocławiu
Zakład Archeologii Nadodrza

Badania prowadziła dr Anna Leoiejswiczowa. Fi
nansował IHKM PAN. Czwarty sezon badań. Osady
neolityczne kultury ceramiki wstęgowej rytej
i kultury pucharów lejkowatych.
Stanowisko 2a
Prace wykopaliskowe obejmowały zachodnią część oaiedla
kultury ceramiki wstęgowej rytej, rozpościerającą się w ozczytowej partii wniesienia. Ich celem było uchwycenie granicy
zasiedlonego obszaru. W wykopie szerokości 5 m, długości 160 m,
pod ziemią orną odsłonięto ślady gęstej zabudowy złożonej ze
skupisk obiektów, zapewne pozostałości odrębnych gospodarstw·
W niektórych skupiskach widoczne były ślady słupów budowli na
ziemnych. Jedna z nich miała dobrze czytelny prostokątny zarys.
Oprócz dołków słupowych odkryto ogółem 39 obiektów w tym tzw*
Jamy konstrukcyjne towarzyszące z reguły zabudowie naziemnej,
zasobowe, paleniskowe /Jedna ze znakomicie zachowanym kolistym
paleniskiem z kamieni pokrytym glina, do której przywarło dno
dużego naczynia/. We wnętrzu obiektów znaleziono liczny mater
iał ceramiczny o formach i zdobnictwie typowym dla fazy Szarec
kiej, kilka narzędzi kamiennych - siekierek 1 tzw.motyk, wyro
by krzemienne w większości sporządzone z importowanego surowca
jurajskiego, krakowskiego* Na szczególną uwagę zasługuje zna
lezienie w jednej z Jam ułamka czarki typu żellezowsklego, po
chodzenia małopolskiego. Jest to pierwsze tego rodzaju znale
zisko w środowisku Szareckim w Polsce, przesądzające dowodnie
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spraw? współczesności grup p<5£nej fazy kultury ceramiki wstęgo
wej rytej - Szareckiej w dorzeczu Odry i żeliezowekiej w dorze
czu górnej Wisły*

S&easti&Ł-ś
Równocześnie na Jednym z sąsiednich wzniesień /stenowiako 6/
praeprowadzono konieczne prace ratownicze odsłaniane fragment
oeietila /2 Jasny gospodarcze/ z materiałami południowej grupy kul
tury pucharów lejkowatych.
Materiały te znajdują się w Zakładzie Archeologii Hadodrza
IFKM PAH we Wrocławiu.
Badani« będą kontynuowane;

SZŁACHCIH, pn.Biał« Piątkowo
wo^.porałańekie
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Polska Akademia Heuk
Instytut Historii Kaltary
Materialnej w Poznaniu

Badania prowadził doo.dr hab.Tadeusz WiilańBki.
Finansował 1ЖН PAN. PŁerbeey sezon badań; Osa
dy bagienne neolityczne*
Na obszarze kilkuhektarowego bagna w okolicy Szlaoboins
przeprowadzono 320 wierceń świdrem typu glebowego i typu Instorf
орал wykonano 42 niewielkie sondaże.
V Jednym z niob uc&wyeono konstrukcja drewniane z niświa
domego okrwau. Analiza sondaży 1 wierćien pozwoliła na odtarorzenie waretw doliny i dawnych starorzeczy* na ustalenie dość roizlegftej zatoki i zwężenia doliny strugi SredzkleJ oraz na uchwy
cenie dladrfw działalności ludzkiej z Okresu haleztackiego.
Powolila teksie uelejeoowić znane z badań międzywojennych uni
kalne stanowisko bagienne kultury pucharów lejkowatych. Nieste
ty uległo ono całkowitemu miezczeniu, gdyż leżało na obszarze
kopalni kredy eksplorowanej Jeszcze w czasach okupacji.
Podobne badania eondatowe i wieroenia przeprowadzono też
w eąeiednlej miejscowości Storkowiec, na stanowisku znanym z
nrchiwuo. Ze względu na wysoki stan wody nie udało się Jednak
dotrzeć do nienaruszonej ozęćci torfowiska.

TARGOWISKO, ęm.Kłaj
woj.krakowskie

patrz
okres wpływów rzymskich

