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Gronów, et. 14 Wojewódzki Konserwator Zabytków
gm. O śno L u b u sk ie , woj. go· w Gorzowie Wlkp.
rzow ekie 
AZP 50-08/1

Badania prowadzi! Leszek Ber duła z zespołem. Badania sondażowe 
na trasie gazociągu. Osada? łużycka.

'L iteratura: Archeologiczne badania..., e. 55-56.

Gronów, st. 16 Wojewódzki Konserwator Zabytków
gm. O śno L u b u sk ie , woj. go- w Gorzowie Wlkp.
rzow skie 
AZP 50-08/3

Badania prowadzi! Leszek Berduła z zespołem. Badania sondażowe 
na trasie gazociągu. Osada? łużycka.

'L iteratura: Archeologiczne badania..., s. 57-59.

Jaw o rze , s t. 9 Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej
gm. loco, woj. b ie lsk ie  
AZP 107-47/—

Badania prowadzili mgr mgr Bogusław i Bożena Chorąży. Finanso
wane przez Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej i Urząd Gminy w Ja- 
worzu. Drugi sezon badań. Osada kultury łużyckiej. Schyłek epoki 
brązu, okres halsztacki.

Stanowisko położone jest na wyniosłym wzniesieniu o nazwie „Młyńska Kępa” (403 m 
n. p. m., 50 m wysokości względnej), o ekspozycji okrężnej na północnym przedpolu 
Beskidu Śląskiego.

Badania stanowiły kontynuację badań ubiegłorocznych. Zakończono eksplorację obiektu 
odsłoniętego fragmentarycznie w 1994 r. oraz wykonano 2 wykopy sondażowo-rozpoznawcze 
w południowo-wschodniej partii stanowiska. Łącznie przebadano powierzchnię 22 m2.

Eksplorowany obiekt zlokalizowany był na załomie stoku zachodniego kulminacji 
szczytowej. W rzucie poziomym miał kształt kolisty o średnicy 280 cm, z boczną odnogą 
(uchwyconą na długości 220 cm) szerokości 60-40 cm. W rzucie pionowym miał kształt 
niecki o maksymalnej głębokości 40 cm, z przegłębieniem prawdopodobnie poslupowym 
w centralnej części. Wypełnisko obiektu stanowiła czerwonobrunatna glina z licznymi 
fragm. polepy, ceramiki i węgielkami drzewnymi. Ceramikę reprezentują głównie naczynia 
grubościenne, w tym znaczna część chropowacona przez obmazywanie. W większej ilości 
niż w roku ubiegłym wystąpiły fragm. naczyń cienkościennych: kubków, czerpaków 
(w tym fragm. grafitowane). Domieszkę masy ceramicznej stanowią pokruszone fragm. 
wapienia i kwarcu, rzadziej pokruszonych skorup.

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej.
Badania będą kontynuowane.


