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Stanowisko - osada wlslokultorowa /halsstat CW 1 późny 
okras wpływów rzymskioh/ położona jest na łagodnym 1 lewostron
nym tarasie Hysy Lużyokiej, w mlejsou półkollśoie wyskleplają- 
oym się w kierunku doliny reski i wsnossąoym się około 6 - 7 m 
od lustra wody. Południowa ozęśó osady odcięta torem kolejowym, 
położona jest oałkowiole na polu ob. Leonarda Terlikowskiego, 
a północna osęóoiowo na polu ob. Eugeniusza Machali.

W oaasie od 1.YII. do 31.YII. przebadano zwartą powlerzohnlę
o

3 1 7 , 5 m , zdejmująo warstwę orną 1 pogłębiająo wykop do głębo- 
kości około 50 om.

Wynikiem prao jest odsłonlęoie zachodniego skrzydła /dł.
16 m i szer. 7 m/ dużego budynku naziemnego, typu wielorodzin
nego, o konstrukoji mieszanej - łątkowo-sumikowej i zrębowej. 
Budynek usytuowany jest wzdłuż llnnl wsohód - zachód. Odkryto 
narazie dwa pomieszczenia przedzielone ścianką działową, wyraź
nie niezależne od siebie, z paleniskami ułożonymi od strony 
południowej, zlokalizowanymi po obu stronaob ścianki działowej. 
Zaohowane 1 czytelne ślady fundamentu budynku, dostarczyły og
romnej ilości szczegółów konstrukcyjnych, umożliwiających re
konstrukcję części naziemnych. Odkryto także 14 jam osadniczych, 
a których kilka związanych jest funkcjonalnie z budynkiem oras 
138 śladów po słupach, różnych budowli typu słupowego.

Budynek, na podstawie analizy odkrytego w jego obrębie ma
teriału zabytkowego, datowany jest na Halsztat C-D 1 wiązany z 
ludnością kultury łużyckiej. Pozostałe obiekty datowane są na 
późny okres wpływów rzymskich.
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Badania prowadslłg mgr Mlkłaezeweka-Baloer.
Finansował WK2 wa Wrooławiu. Drugi aa son ba
dań. Omentarsysko s okreau halsztackiego /kul
tura łużycka/

V osaaia od 2 do 16 lipoa kontynuowano praoa wykopallakowa.
Praabadano 17 grobów, mlaoaosącyoh alą na 1 arze. Były ona 

popielnicowa, sawiarały praaważnia po jednaj poplalnloy 1 kilka
naście, niekiedy nawet ponad dwadslaśoia naoayń towarsyesąoyoh. 
Wśród nloh spotyka alą aarówno naczynia malowana, jak i jedno
barwna, osęato bardao bogato sdoblone. Metale występują raoaej 
rzadko - odkryto 3 asplle brązowe oraz kółeozka również brązowe. 
Wszystkie szpile wystąpiły pojadyńozo w różnych grobaoh. W odróż
nianiu od badań 1967 roku, w 1969 r. groby pojawiały się w dwu 
warstwach - płytszej około 30 - 50 om i głębszej około 6 0 - 8 0  
om. Oroby znajdująoe się blisko powiersohnl były tak bardao zni
szczone, że na obeonym atapla /przed wyklajeniem ceramiki/ nie 
da się wychwyoió ewentualnych różnlo w materiale obu warstw.
Warto aaaygnallsowaó jednak dużą różnloę w llośol naozyń towarsy- 
aaąoyoh. Groby "głębsza" są bezwzględnie liosniej wyposażone, 
również tylko one aawlerają wspomniane metale.

Cmentarzysko należy do środkowośląskieJ grupy kultury łużyo- 
kiej 1 może być datowane na okras HC.

KW^CZAŁA-SPALONA, pow. Chrzanów Muzeum w Chrzanowie

Badania prowadził mgr Cezary Popko. Finansował 
WKZ w Krakowie. Pierwszy aezon badań. Cmenta
rzysko z okreau halsztackiego /0/•


