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W połowie grudnia 1972 roku na terenie wybierzyska gliny Cegielni n r 1 w 

Głubczycach, stwierdzono zagrożenie dwóch jam osadniczych, zalegającego w tej 
części glinianki stanowiska neolitycznego.

W dniu 18 grudnia przeprowadzone zostały badania ratownicze. Jeden obiekt, o 
wymiarach 1,2 z 1,3 m i głębokości 45 cm, zawierał wyłącznie ilacty spalenizny,
W drugim, o wymiarach 1,8 x 1,6 f  głębokości 60 cm, znaleziono drobne kawatki 
polepy i dwa fragmenty naczyń,

GŁUCHÓW, pow. Łańcut patrz okres nowożytny

GNIECHOWICE, pow,Wrocław Muzeum Archeologiczne
Stanowisko 2 we Wrocławiu

Badania prowadził m gr Jerzy  Roman,
Finansowało Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu, Drugi sezon badań. Osada 
wielokulturowa: kultury ceramiki wstęgo
wej ry tej, kultury ceramiki wstęgowej kłu
te j, kultury lendziel sklej, kultury pucharów 
lejowatych, kultury łużyckiej oraz cmenta
rzysko kultury pom orskiej,okresu wpływów 
rzymskich i okresu wczesnośredniowiecznego.

Przebadano obszar o powierzchni 16 arów odkrywając 137 obiektów osadniczych. 
Ze wstępnej analizy m ateriału wynika, te  z osadnictwem ceramiki wstęgowej rytej, 
związane są 3 jamy os&dniczet 18 obiektów związanych jest z osadnictwem ceram iki 
wstęgowej kłutej, w tym jeden trapezowaty dom o konstrukcji słupowej o wymiarach: 
węższa ściana szczytowa 4,60 m, szersza 6,20 m, długość 16 m ,;2 obiekty przy
należą do kultury lendziel sklej; kilkanaście obiektów do kultury pucharów lejow atych. 
Najwięcej obiektów związanych było z osadnictwem kultury łużyckiej.

Pozostałością cmentarzyska kultury pomorskiej je s t jeden grób ciałopalny zawie
rający 2 popielnice oraz 2 przystawki, wśród spalonych kości stwierdzono nóż żelaz
ny, szpilę tarczkowa tą  żelazną oraz kilka fragmentów pochodzących z bliżej n ie
określonych przedmiotów brązowych.

Cmentarzysko z okresu wpływów reprezentowane jest przez 2 groby szkieletowe. 
Wyprostowane szkielety ułożone w pozycji na wznak spoczywały w drewnianych 
trumnach.W obrębie jednego grobu stwierdzono 4 naczynia oraz przedmioty brązowe 
jak fibula, sprzączka do pasa, szczypce oraz bliżej nieokreślony przedmiot - prawdo
podobnie okucie pasa.



wczesnośredniowieczne reprezentowane je s t przez 5 pochówków

Konserwator Zabytków Archeolo
gicznych w Białymstoku i Instytut 
H istorii Kultury Materialnej PAN 
w Warszawie

Badania prowadził m gr Jan Trzeciakowski»
Finansował WKZ w Białymstoku« Drugi sezon 
badań«Osadnictwo z okresów mezolitu / ? /  i 
neolitu»

Terenem stanowiska jest niska kępa o powierzchni około 0,5  ha zbudowana z 
piasków akumulacji fluwioglac jalne j • Tegoroczne badania ujawniły« że osadnictwo 
zajmowało jej szczyt i północny stok zwrócony do jeziora,k tóre w przeszłości 
dochodziło do podnóża kępy, dzisiaj zaś je s t oddalone - w prostej linii na północ- 
około 300 nu  Na stanowisku brak wyraźnie wyodrębnionej w profilu geologicznym 
warstwy kulturowej» Zabytki występują od powierzchni do głębokości ponad 80 cm« 
ale ich przytłaczająca większość je st osadzona na głębokości 20-50 cm» Należą 
do nich drobne fragmenty 1 okruchy ceramiki neolitycznej i wczesnobrązowej 
/  bliższe określenie będzie ewentualnie możliwe po wykonaniu szczegółowych ana
l iz / ,  okruchy skał krystalicznych nagromadzone na stanowisku przez człowieka, 
wśród których występują ze śladami przepalania bądź zagładzenia, nieliczne okruchy 
kości, bardzo słabe śhuty paleniak 1 m ateriał krzemienny.

Ten ostatni zawiera formy bardzo typowe dla mezolitu /  ale czy chronologicz
nie należące do tej epoki 7 /  i obok nich młodsze - neolityczne lub nawet póź
niejsze, A więc między innymi : g rodk  sercowaty o długości 2 ,9  cm wykonany 
z cienkiego odłupka 1 łuskany na całym obwodzie przykrawędn i e - szeroko i dwu
stronnie, trójkąt drobny smukły, trójkąt z niedoretuszowanym tylcem, rylcowiec. 
zbrojnik,typu "Borki11,  rdzenik z negatywami regularnych wiórków, zbrojnik rom 
boidalny z segmentu regularnego wióra fragment noża wiórowego typu janisławi- 
cklego,fragment innego noża wiórowego półtylcowego,fragment bardzo drobnego 
ostrza trzoneczkowego, rylec łamaniec wiórowy, rylec węgłowy wiórowy, hiszcznik 
typowy, bardzo mały dosak  1 inne. Zwraca uwagę brak typowych drapaczy i obec
ność typowych skrobaczy«

W profilach bagna otaczającego kępę, poznany di dzięki wierceniom, zanotowane 

są 4 główne okresy klimatyczno-geomorfologiczne: 1/ £ęboldego jeziora zimnego
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Cmentarzysko
szkieletowych«

GOŁDAP 
Stanowisko IV


