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ńioweJ.
• W br. odkryto 18 grobów 1 9 słupów-stel. Groby podobna były 

do popraednlo odkrytych ohoolaż w wlększośol anaosnle ubożej wy
posażone w oeramlkę. Przedmioty żelazne były nlaabyt lloana 1 sil
nia skorodowano. Wystąpiły dwa nowa elementy sabytkowei prsepalo- 
ny grzebień kośoiany a ornamentem linearnym póśnolateńskln /grób 
108/. fragmenty siwej oeramlkl oeltyoklej /grób 107 a/. la prze
kopanym obssarse słupy występowały bliżej siebie niż poprzednio* 
ozasen dwa w pobliżu jednego grobu* były też znaoznle mniejsayoh 
rozmiarów niż w lataoh ubiegłych. Słup 14/68* w którego obudowie 
był kamień Żarnowy /ozwarty na tym stanowisku/* nie zawierał śla
dów drewna. Wypełniona kamieniami jama słupa 16/68 wyłożona była 
pasmami kory.

la podstawie dotyohozaeowyoh badań /odkryto 124 groby/ wyróż
nić można 4 fasy użytkowania cmentarzyska.
I.okres lateński - reprezentowany przez groby w postaol obsserayoh 
jam zawierającyoh duże ułamki oeramlkl typu kloszowego* węgla 1 
duże fragmenty kośoi.
II.okres póżnolateński - reprezentowany przez groby poplelnloowe 
lub jamowe z typową oeramlką o facetowanyoh krawędzlaoh, ze apo- 
radyosnle występująoymi przedmiotami metalowymi.
III.okres wczesnorzymskl - groby z pojedyńosyml fragmentami oera
mlkl z dużą Ilością węgli i kośoi.
IV.grób Jtóżnorsymski w kłodzie dębowej.

GDÓW* pow. Myślenice Muzeum 2up Krakowskich
w Wiellozoe

Badania prowadził mgr Kazimierz heguła. Finansowało
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Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Osada z późnego 
okresu wpływów rzymskioh. Siady neolitu.

W okresie od 7.YIII do 7*11 przebadano powierzchnię 350 m2. 
Pod powłoką humusu wystąpiła warstwa kulturowa grub.40 om, zawie
rająca znaozne ilości różnorodnego materiału z okresu póśnorzym- 
ekiego a także neolitu. Do ciekawyoh zabytków zaliozyó należyi 
fragmenty grubościennych naczyń zasobowyoh z krezą i cienkościen
nych toczonych na kole, żelazne radło skrzydełkowe, nóż żęląznj» 
rozcieracz kamlennf, osełkę z piaskowoa oraz przęśllk gliniany. 
Materiał ten występował wspólnie z ceramiką kultury promienistej 
z charakterystycznymi naczyniami zdobionymi ornamentem "gwlaś- 
dzletym”, zaopatrzonych niekiedy w uoha "róźkowe". Napotkano tak
że na narzędzia, odłupkl 1 rdzenie wykonane z suroWca Jurajskie
go oraz obsydianu. Na głęb. 50 cm ukazały się zarysy trapezowatej 
chaty, skupiska ceramiki 1 jamy zasobowej/?/. Chata o wym.2,20 x 
2,80 m była do głęb. 56 cm mieszkalnym obiektem z okresu póśno- 
rzymsklego wkopanym w Jamę mieszkalną kultury oeramlkl promieni
stej /śred.2,20 m/. W profilu posiadała trapezowaty kształt a 
płaskie jej dno wypłycało się na 208 cm. Z wypełnlska jamy pocho
dzi dużo polepy z odciskami zboża, mały przęśllk gliniany oraz oe- 
ramlka obmazywana miotełką. W pobliżu napotkano na otwarte pale
nisko wypełnione całkowicie skorupami 1 dużymi kamieniami oraz 
płytką jamę, w której stwierdzono obok oeramlkl olężarek tkaokl, 
należące również do kultury ceramiki promienistej. Ponadto odkry
to w tym roku 75 śladów po ałupach 1 bruk kamienny z okresu póś- 
norzymsklego.

Badane stanówlsko ujawniło obok osady Ratowanej na III-IY w.n 
istnienie osadnictwa kultury ceramiki promienistej, będąoe najda
lej wysuniętym na południe przyczółkiem tej kultury.


