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BACHÓRZ« pow« Brzozów 
Stanowisko 16

Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie

Badania prowadził mgr Michał Parczew akt« 
Finansował WKZ w Rzeszowie« Pierwszy se
zon badań .Osa da neolityczna« z okresu lateń
skiego/kultura łużycka/« z wczesnego okresu 
wpływów rzymskich oraz wczesnego średnio
wiecza /VI - XI w ./

Stanowisko leży na cyplu lewobrzeżnej ponadzalewowej terasy Sanu« rozcinanej 
przez strumień« Cypel skierowany jest wierzchołkiem ku południo — wschodowi« Od 
zachodu otącza go widoczny jeszcze w terenie ślad starorzecza Sanu« Przedmiot 
badań znajduje się na terenie przysiółka Chodorówka« ok« 500-600 m na S od szczy
tu wzgórza "Parasolka"«

Krawędź północno-wschodnia stanowiska podcinana była intensywnie przez stru 
mień« Po ujawnieniu w trakcie badań geologicznych /d o c .d r J« Kotlarczyk« dr K« 
Pękala/ warstwy kulturowej widocznej w osuwisku - podjęto prace wykopaliskowe« 

M ateriał neolityczny występował luźno na całym rozkopanym obszarze«W jego 
skład wchodzi siekierka gładzona z materiału krzemieniopodobnego /  na stanowisku 
znaleziono kilkanaście odłupków z tegoż surowca/« wiór obsydianowy« fragment po
roża jeleniego ze śladami obróbki oraz parędziesiąt wyrobów krzemiennych /  w tym 
narzędzia/«

Oprócz luźnych znalezisk ceramiki natrafiono na jedną jam ę /  obiekt 11/ nale
żącą do kultury łużyckiej z jej najmłodszego« datowanego na okres lateński stadium 
rozwojowego«Wystąpił tu m«in« fragment krawędzi celtyckiego naczynia grafitowego« 

Głęboka jama o płaskim dnie 1 zapewne prostokątnym zarysie poziomym/obiekt 
7/ zawierała znaczną ilośó ceramiki z wczesnego okresu wpływów rrymsldch«Pod 
względem kulturowym ceramika ta raczej nie wiąże się z kręgiem przeworskim« 

Zdecydowanie najliczniejszych materiałów dostarczył okres wczesnego średnio
wiecza« na jaki datowane są pozostałości dziesięciu obiektów«W czterech wypadkach 
były to lekko zagłębione części chat« zwykle z resztkam i rozwleczonych palenisk 
kamiennych /  obiekty 5« 6« 8 1 10/« w dwóch - głębokie półziemlanld o formie 
zaoblonego prostokąta /  obiekt 3 1 9  /«Obiekt 4 pełnił najprawdopodobniej rolę 
pieca garncarskiego«W m ateriale ceramicznym wyróżniono szereg ułamków /  w 
tym kilka krawędzi/ naczyń typu praskiego«Wystąpiły także fragmenty naczyń ze



środkowych i młodszych faz wczesnego średniowiecza /  do XI w« włącznie/» Na 
przydennej partii naczynia z obiektu 5 wyryty był znak so la rn y /? / w kształcie 
koła ze szprychami.

CHEŁM, po w .Bochnia patrz wczesne średniowiecze

CHODENICE, pow. Bochnia Muzeum Żup Krakowskich
w Wieliczce

Badania prowadziła mgr Ewa Folwarczny-Miśko.
Finansowało Muzeum Żup Krakowskich w W ieliczce.
Pierwszy sezon badań. Osada neolityczna kultury 
lendziel sklej.

Stanowisko położone jest na północnym stoku grzbietu górskiego oddzielającego 
Pogórze Karpackie od Niziny Nadwiślańskiej.

P race wykopaliskowe poprzedzone były badaniami powierzchniowymi prowadzony
mi w miejscowościach, w których na podstawie przesłanek geologicznych Istnieje, 
względnie istniała w czasach prahistorycznych możliwość występowania źródeł sło
nych.

2
Założono OBiem wykopów sondażowych o łącznej powierzchni 155 m . W jednym 

z wykopów zlokalizowano palenisko o raz  prawdopodobnie ślady dwóch obiektów m ie

szkalnych. D okładniejsza ich in te rp re tac ja  będzie możliwa dopiero po przebadaniu 

nieod8łonlętych je szcze  częśc i obiektów.
Uzyskano bardzo liczny m ateriał zabytkowy, który jest chronologicznie jednolity 

i należy do środkowej fazy kultury lendzielakiej. Na uwagę zasługuje odkrycie kilku 
przydennych fragmentów kubków z kończystym dnem, formy powszechnie wiązanej 
z procesem otrzymywania soli z solanek metodą warzelniczą.

Badania będą kontynuowane.

GARB1NA, pow. Braniewo Muzeum Mazurskie w Olsztynie
Stanowisko 1

Badania prowadziły mgr Maria Mączko w ska 
1 mgr Iwona Kupczyk. Finansował Komitet 
Słowianoznaw8twa PAN oraz WKZ w Olsztynie, 
udział społeczny drużyn ZHP w ramach "Opera
cji Frombork 1001,f.T rzec i sezon badań.Osada 
neolityczna.

2
Badania objęły obszar około 260 m .Wykopy usytuowano wzdłuż północno-zachód-
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