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Prace były kontynuacją badań w sezonie 1996. W bieżącym roku badania prowadzono na majdanie grodziska. Wynikało to z faktu silnego niszczenia tego fragmentu stanowiska przez liczne wkopy
„amatorskie”. Badania majdanu grodziska miały zadokumentować nawarstwienia kulturowe przed ich
całkowitym zniszczeniem. W sezonie 1997 założono dwa wykopy, nawiązujące do wykopu I z sezonu
1996 roku.. Dzięki lokalizacji wykopów uzyskano dwa przekroje majdanu grodziska, zarówno w kierunku wschód - zachód jak i północ południe. Ogółem w trakcie badań uchwycono pozostałości po 21
obiektach, które rejestrowano na stropie calca. Na podstawie uzyskanych materiałów ceramicznych,
grodzisko to datować należy na fazę D wczesnego średniowiecza (wg periodyzacji opartej na fazach
rozwojowych ceramiki wielkopolskiej).
Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Lesznie i w Trzebinach.
Wyniki badań opublikowane zostaną w: „Wielkopolskich Sprawozdaniach Archeologicznych”.
DĄBROWA GÓRNICZA-Łosień, st. 2, gm. loco, woj. katowickie, AZP 96-50
• ślady osadnictwa pradziejowego
• ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego
• ślady osadnictwa średniowiecznego
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach 3 i 4 lipca przez mgr Grażynę
Glanc-Kwaśny (PSOZ w Katowicach) oraz mgr Małgorzatę Kurgan-Przybylską (Muzeum Śląskie
w Katowicach). Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 6 m2.
Prace na stanowisku prowadzono w obrębie posesji przy ul. Ząbkowickiej 3 w Dąbrowie Górniczej-Łośniu. Na tym terenie właściciel znalazł, w trakcie kopania stawów rybnych, fragmenty
ceramiki z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych, pojedyncze krzemienie, siekierkę kamienną, żużle i grudki rudy. O znalezisku poinformował Muzeum Zagłębia w Będzinie i Państwową
Służbę Ochrony Zabytków w Katowicach. Po lustracji konserwatorskiej zlecono wykonanie wyżej
wymienionych badań
Badane stanowisko położone jest na obszarze AZP 96-50, który dotychczas nie był badany powierzchniowo. Na terenie samej wsi Łosień znane jest stanowisko nr l, datowane na okres wczesnośredniowieczny (XII-XIII w.), znajduje się ono na sąsiednim obszarze AZP.
W trakcie badań natrafiono na palenisko „współczesne”, kolisty obiekt wypełniony okruchami skały wapiennej oraz podłużną jamę, króra nie zawierała materiału zabytkowego. Pozostałe obiekty do
starczyły głównie fragmentów ceramiki nowożytnej i współczesnego szkła. Badania zostały przerwane
na skutek intensywnych opadów atmosferycznych (powódź w zachodniej i południowo-zachodniej
Polsce).
Na podstawie dotychczasowych ustaleń trudno rozstrzygać o charakterze stanowiska. Większa
jego część została niewątpliwie zniszczona podczas budowy stawów rybnych. Na części stanowiska
ziemia została przemieszana, często usunięta i ponownie nawieziona. Znaczną część działki stanowi
ogród, Kiedyś, według relacji właściciela, był tu też sad, z którego później wykarczowano drzewa.
W południowej części posesji znajdują się wymienione wyżej dwa stawy rybne, oprócz tego wiadomo
o istnieniu na tym terenie także innych stawów, obecnie zasypanych. Na działce znajduje się również
opuszczony drewniany dom oraz ślady zabudowań gospodarczych. Toteż wydaje się, iż część stanowiska została zniszczona na skutek intensywnej działalności gospodarczej. Większość materiałów zabytkowych, w tym fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych, średniowiecznych, krzemienie oraz
żużle i grudki rudy wystąpiły luźno na hałdzie powstałej przy budowie stawów lub zostały zebrane
powierzchniowo przez właściciela. Dlatego też o ewentualnych śladach stałego osadnictwa neolitycznego w Dąbrowie Górniczej-Łosieniu, śladach wydobywania na tym terenie rud srebra i ołowiu, czy
pozostałościach osadnictwa wczesno- i późnośredniowiecznego, można będzie mówić dopiero po
przeprowadzeniu szerokoprzestrzennych badań archeologicznych.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w 1997 roku”, s. 217-219.
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