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64 Młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzy tnshich

B obin , et. 5 Muzeum Archeologiczne w Krakowie
gm. P roszow ice, woj. k rakow -

AZP 100-61/6

Badania prowadzili mgr mgr Ryszard Naglik i Tomasz Wichman. 
Finansowane przez Konserwatora Zabytków Archeologicznych woj. 
krakowskiego. Trzeci sezon badan. Osada kultuiy trzcin ieckiej, łu
życkiej i przeworskiej (późny okres lateński — późny okres wpływów 
rzymskich).

л
Wykonano 3 wykopy o łącznej powierzchni 43,5 m . Stwierdzono obecność nawar

stwień o znacznej miąższości związanych z kulturą przeworską (gî. od 20 do 110/120 cm) 
i kulturami trzciniecką oraz łużycką (gl. od 110/120 do 180 cm). Odkryto 3 jamy zasobowe, 
których wypełniska zawierały ceramikę kultury łużyckiej.

Z kulturą przeworską związanych jest ponad 20 obiektów, głównie jam poslupowych. 
W wykopie VI wyeksplorowano fragm. wypełniska wgłębionego budynku(?). Znaleziono 
tam m.in. fragm. naczynia typu terra sigillata. Za najciekawsze znaleziska należy uznać 
5 „pochówków" psów usytuowanych niemal w jednej linii wzdłuż osi wschód-zachód. 
Czaszki trzech z nich spoczywały w częściowo zachowanych naczyniach glinianych, nato
miast na szkielecie czwartego znajdował się fragm. misy i rozcieracz kamienny. Pochówki 
te na podstawie stanowiącej ich wyposażenie ceramiki można datować na późną fazę 
późnego okresu lateńskiego.

Oprócz kilku tysięcy fragm. ceramiki, w trakcie badań znaleziono także denar Trajana 
(datowany na 1. 103-117), zapinkę typu К oraz 2 fragm. ceramiki typu terra sigillata.

I B o b in s t l^  gm. Proszowice, woj. krakowskie patrz wczesne średniowiecze

B rzesk i, s t. 2 Muzeum Okręgowe w Radomiu
gm. К lwów, woj. rad o m sk ie  
AZP 70-62/2

Badania prowadziła mgr Małgorzata Cieślak. Finansowane przez 
Muzeum Okręgowe w Radomiu. Szósty sezon badań. Cmentarzysko 
ciałopalne kultury przeworskiej okresu wpływów rzymskich, ślady 
osadnictwa młodszej epoki kamienia.

Zbadano powierzchnię 210 m2. Badaniami objęto górkę sąsiadującą od południa 
z obiektem 30 (kurhan?) oraz teren przy drodze dzielącej stanowisko na część południową 
i północną. Odsłonięto 27 obiektów: 11 grobów, 3 skupiska, 2 paleniska, warstwę ciałopa
lenia oraz budowlę słupową z młodszej epoki kamienia.

Warstwa ciałopalenia wystąpiła głównie w części centralnej nekropoli. Zarejestrowano 
tu  bardzo dużą ilość materiału zabytkowego m.in. fragm. grzebieni, stopione szkła, fragm. 
okuć oraz 2 zapinki żelazne: z taśmowatym kabłąkiem i cylindrem na sprężynę oraz 
z grzebykiem na główce, datujące warstwę na rozwiniętą B2-B2/C1. W obrębie warstwy 
wyróżniono 3 skupiska pozostałości stosów ciałopalnych. W obiekcie 88 wystąpiły 2 ostrogi 
1 grupy Godłowskiego datowane na fazy Ваь-Вг/С]., obiekt 103 zawierał elementy wskazu
jące na pochówek kobiecy: żelazny klucz i okucia zamka skrzynki. W warstwie wystąpiło 
również palenisko (obiekt 89), w którym znaleziono m.in. fragm. 2 waz cienkościennych 
o wyświeconych, czarnych powierzchniach, bogato zdobionych. Bezpośrednio pod paleni
skiem odkryto zespól 4 grobów, w tym 3 popielnicowe. Pochówki zawierały elementy 
wyposażenia kobiecego: żelazne igły, tordowaną szpilę do przęślicy, przęśliki, fragm. okuć 
skrzynki, kolię z paciorków z niebieskiego szkła. Obiekt 89B jest datowany 2 zapinkami, 
pochodnymi od silnie profilowanych, na fazy B2-C 1.
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W wykopie sąsiadującym z odkrytym w 1. 1987-1988 kamiennym jądrem kurhanu{?) 
warstwa ciałopalenia była prawie całkowicie pozbawiona materiału zabytkowego.

Na cmentarzysku odkryto również budowlę ze śladami 9 dołków posłupowych oraz 
2 skupiska naczyń neolitycznych kultury amfor kulistych: fragm, amfory, naczynia z guz
kami i naczynia z ornamentem sznura.

I Brzezie, st. 29, gm Pleszew, woj. kaliskie patrz środkowa i późna epoka brązu

C h a rłu p ia  M ała, st· 8 Muzeum Okręgowe w Sieradzu
gm. S ie rad z , woj. s ie rad zk ie  
AZP 69-44/—

Badania prowadził mgr Piotr Kurowicz. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Sieradzu. Drugi sezon badań. 
Cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzym- 
skiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich.

Badania prowadzone były we wschodniej i zachodniej części cmentarzyska, które w du
żym stopniu zostało zniszczone przez piaśnicę. Przebadano obszar 200 m odkrywając 
14 grobów (nr 15-28), palenisko oraz znaczną ilość materiału luźnego. Wyróżniono 10 gro
bów jamowych i 4 popielnicowe.

Wyposażenie grobów było różnorodne, od kilku fragm. ceramiki do kilku całych na
czyń. Z popielnicy grobu 22 pochodzi obustronnie czerniona, baniasta popielnica ornamen
towana rzędami trójkątów i dwoma plastycznie ukształtowanymi uszkami, misa oraz duża 
ilość fragm. naczyń wtórnie przepalonych.

W palenisku o średnicy 1 x 1,2 m i miąższości 0,2 m, w czarnej warstwie piaaku z drob
nymi, przepalonymi kamieniami znaleziono kilka fragm, ceramiki lepionej ręcznie, fragm. 
przepalonych kości ludzkich oraz żelazną igłę.

Oprócz licznej ceramiki lepionej ręcznie odkryto 3 przęśliki gliniane, noże, igły, 
sprzączki do pasa wykonane z żelaza, fragm. paciorka melonowatego, fibulę typu N oraz 
kabłąk brązowej fibuli trąbkowatej. Na powierzchni cmentarzyska znaleziono 2 drobne 
fragm. terra sigilatta.

Badania będą kontynuowane.

C ieblow ice Duże, s t. 1 Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim
gm . T o m aszó w  M azo w ieck i, 
woj. p io trk o w sk ie  
AZP 71-58/18

Badania prowadził mgr J. Karolczyk. Finansowane przez Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków w Piotrkowie Trybunalskim. Ósmy 
sezon badań. Cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu rzymskiego.

Badania prowadzono w zachodniej, północno-zachodniej i północnej części cmentarzy
ska. Głównym celem było uchwycenie granic cmentarzyska. Przebadano obszar o powierz
chni 125 m2. Znaleziono grób popielnicowy bez wyraźnego zarysu jamy, z popielnicą 
czarną, całkowicie zniszczoną (mocno rozlasowaną). Grób nie zawierał dokładnych wy
znaczników chronologicznych, na jego wyposażenie składały się: fragm. naczyń, kości, 
przepalony przęślik i drobne grudki stopionego brązu.

W obrębie przebadanego obszaru znaleziono niewielką ilość ceramiki luźnej. Spora
dycznie wystąpiły pojedyncze kości ludzkie. Nie znaleziono luźnych przedmiotów metalo
wych.


