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W sierpniu podjęto prace ratownicze na nowo odkrytej osadzie, poło
żonej około 600 m na południowy zachód od wsi Gliniany. Założono wykop 
powierzchni 16 m*. Odsłonięto 12 obiektów nieruchomych w tym pół- 

ziemiankę kultury łużyckiej z IV okresu epoki brązu i resztki pieca oraz 
półziemiankę wczesnośredniowieczną. W jednej z małych jam znaleziono 
denarek z XI w.

Badania będą kontynuowane.

JASTRZĘBIEC, pow. Busko patrz wczesne średniowiecze

JEMIELNICA OLEŚNICKA Konserwator Zabytków Archeologicz-
pow. Oleśnica nycb, we Wrocławiu

Badania prowadził mgr Tadeusz Kaletyn. Finansował WKZ we
Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe.
Zabytki z epoki brązu i okresu wpływów rzymskich.

Ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi objęto kurhan Nr 1 za
grożony karczunkiem drzew. Jego rozmiary u podstawy 10,5 m x 12 m 
i wysokość 1,4 m.

W części środkowej na głębokości 0,6 m wystąpiło skupisko kamieni 
tworzących zapewne zniszczoną komorę grobową nieregularnie wydłużo
ną po osi północny wschód — południowy zachód. Jej wymiary 2,5 m x 
1,3 m, wysokość 0,5 m.

Inwentarz ruchomy stanowią 2 fragmenty naczyń kultury unietyckiej 
oraz jedno naczynie silnie i wtórnie przepalone zapewne z okresu wpły
wów rzymskich.

Planowane są badania dalszych mogił. Ogółem w pobliżu wydzielono 
ponad 30 kurhanów zalesionych i poważnie zniszczonych leśną orką.

KĄTY, pow. Włocławek Muzeum Kujawskie we Włocławku

Stanowisko 2

Badania prowadziła mgr Janina Dąbrowska. Finansowały WKZ 
w Bydgoszczy, Muzeum Kujawskie we Włocławku i Zarząd 
Dróg Lokalnych w Milęcinie. Pierwszy sezon badań. Stanowi
sko wielokulturowe: cmentarzysko kultury łużyckiej z epoki 
brązu, osada z okresu wpływów rzymskich, osada wczesnośred
niowieczna, liczne ślady osadnictwa średniowiecznego.
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Stanowisko położone jest na prawym brzegu Zgłowiączki na skraju 
tarasy rzecznej, mającej tu charakter stromej skarpy. Od strony południo
wej otoczone jest pradoliną niewielkiego dopływu Zgłowiączki. Znajduje 
się na czynnej piaśnicy i w najbliższych latach w całości zostanie wyeksplo
atowana. Badania ratownicze objęły północną i wschodnią część stanowi
ska w kierunku której posuwa się odkrywka.

Przebadano obszar 5 arów. Odkryto dziewięć grobów kultury łuży
ckiej z IV—V okresu epoki brązu. Ze względu na płytkość zalegania (20— 
—40 cm) większość grobów jest zniszczona, wszystkie były popielnicowy
mi o słabo czytelnych zarysach jam. W jednym stwierdzono fragment bru
ku kamiennego. Na wyposażenie grobów złożyły się czerpaki, kubki, na
czynia kształtu workowatego o powierzchni schropowaconej. Popielnice 
posiadają brzusiec kształtu dwustożkowatego o zaokrąglonym załomie i wy
soką cylindryczną szyjkę. Dolna część brzuśca schropowacona, jego załom 
zdobią żłobki na przemian skośne. Przedmioty metalowe w grobach repre
zentowane są przez dwa sierpy brązowe z guzikiem, spiralki z drutu brą
zowego oraz fragment taśmy brązowej.

Odsłonięto również półziemiankę i szereg jam z okresu wpływów 
rzymskich. Półziemianka o kształcie wydłużonego owalu i wymiarach
4,5 m X 3 m. Wypełniała ją brunatnoczama ziemia mocno nasycona ma
teriałem ceramicznym. Znaleziono w niej też przęślik gliniany kształtu 
dzwonkowatego ornamentowany pionowymi liniami rytymi i pionowymi 
rzędami nakłuć. W jamach na ogół kształtu okrągłego i o przekroju niecko- 
watym znaleziono bardzo dużo fragmentów ceramiki zdobionej ornamen
tem skośnie kratkowanym lub o lśniącej powierzchni czarnej, dwa minia
turowe naczyńka i duże skupisko dużych przęślików glinianych o podsta
wie prostokątnej i przekroju podłużnym kształtu trójkąta o zaokrąglonym 
wierzchołku.

Znaleziono też trzy jamy wczesnośredniowieczne. Jedna z nich owalna 
o rozmiarach 3 x 2 m i częściowo przecina jamę rzymską. Jamy wypełnia 
intensywna czarna ziemia. Znaleziono w nich fragmenty naczyń obtacza- 
nych na kole i ornamentowanych liniami falistymi, gliniany przęślik 
kształtu dwustożkowatego, żelazny haczyk do wędki oraz kilka fragmen
tów nieokreślonych przedmiotów żelaznych.

Poza tym w humusie znaleziono liczne fragmenty ceramiki tocznej na 
kole, które datować można na XIV—XV w.

W roku 1971 badania będą kontynuowane.

KIETRZ, paw. Głubczyce Katedra Archeologii Polski
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Stanowisko 1 w (Krakowie


