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gi sezon badań. Osada otwarta kultury przeworskiej z I—IV
wieku i wczesnośredniowieczna z VIII—XI wieku. Siady osad
nictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej, amfor kulistych i kul
tury łużyckiej.
Prace skoncentrowano w zagrożonej piętrzeniem wody, nierozpozna
nej jeszcze północno-wschodniej części stanowiska. Wykonano wykopy o
powierzchni 120 m2. Warstwa kulturowa w tej części stanowiska o miąż
szości 20—60 cm, znacznie mniejsza niż w części południowej. Znaleziono
bogaty materiał ceramiczny pochodzący z okresu rzymskiego od jego po
czątków do schyłku, natomiast osadnictwo wczesnośredniowieczne i ma
teriał ceramiczny były znacznie uboższe. Z ciekawszych zabytków znale
ziono wieloczęściową zapinkę brązową z podwiniętą nóżką, zdobioną facetowaniem, należącą do typu 162 Almgrena. Ze względu na występowa
nie jam w warstwie kulturowej wyróżnianie ich było bardzo utrudnione.
Nie stwierdzono wyraźnych obiektów mieszkalnych.
Sprawowano nadzór archeologiczny nad pracami melioracyjnymi pro
wadzonymi na terenie stanowiska, zabezpieczając materiał zabytkowy i
inwentaryżując występujące obiekty. Stwierdzono w ten spsobó istnienie
jednej jamy kultury ceramiki wstęgowej, jednej jamy kultury amfor kuli
stych ze schyłkowej fazy jej istnienia, jamy kultury łużyckiej, 33 jam kul
tury przeworskiej oraz jednej jamy wczesnośredniowiecznej. Z ciekaw
szych zabytków znaleziono fragment szklanego kielicha, importu rzymskie
go, ułamek ucha naczynia kultury przeworskiej z otworem wewnątrz oraz
fragment wędzidła wczesnośredniowiecznego.
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Badania prowadzili mgr Tadeusz Makiewicz (autor sprawozda
nia) i Aleksander Kośko. Finansował WKZ we Wrocławiu.
Pierwszy sezon badań. Domniemane cmentarzysko kurhanowe
z okresu rzymskiego.

Zbadano cztery domniemane kurhany, stwierdzono, że są to nasypy
pochodzenia niewątpliwie sztucznego, usypane w XIX wieku, na co wska
zuje znaleziona ceramika. Stanowią one prawdopodobnie element parku
krajobrazowego związanego z pałacem rodziny von Reichenbach — Goschutz, o założeniu którego informuje dokumentacja naukowo-historyczna pałacu w Goszczu. Niewykluczona jest jednak możliwość, że przynaj
mniej kilka z około 25 kurhanów, to obiekty pradziejowe.
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Zakład Archeologii Śląska Instytutu
Historii Kultury Materialnej PAN we
Wrocławiu

Badania prowadził dr Grzegorz Domański. Finansował IHKM
PAN. Szósty sezon badań. Cmentarzysko z okresu wpływów
rzymskich i osada z okresu lateńskiego.
Po sześciu latach uwieńczone zostały powodzeniem poszukiwania zna
nego szeroko w literaturze cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich
w Grabicach. W czasie wstępnych badań odkryto trzy groby, z których
jeden zawierał bardzo bogate wyposażenie składające się m. in. z czterech
naczyń, w tym pucharu „fałdzistego.’, złotej zawieszki, 7 guzów brązowych,
4 przęślików, amuletu z muszli „kauri”, fragmentu grzebienia, 10 stopio
nych paciorków szklanych i noża żelaznego. Grób jak i całe cmentarzy
sko można datować na czas od końca II do połowy III wieku. Łącznie na
tym cmentarzysku odkryto 23 groby, a ich bogaty inwentarz wskazuje na
konieczność kontynuacji badań.
W wykopie o powierzchni 1 ara odkryto 11 jam o średnicach nie prze
kraczających l,5 cm. Odkryto w nich bogaty materiał ceramiczny pochodzą
cy z okresu lateńskiego oraz ułamki żużla żelaznego. Były to badania roz
poznawcze, których kontynuacji nie przewiduje się.
(Patrz też stanowiska Jazów i Luboszyce).

GROBLA pow. Bochnia

patrz wczesne średniowiecze

IGOŁOMIA, pow. Proszowice

patrz neolit

