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GORCSYCE, φζ. 2aßnO 
woj. tarnowskie 
Stanowisko 3

Museum Okręgowe 
w Tarnowie

SedanLa prowadził mgr Andrzej Sipunar. Finansowało 
Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Czwarty sezon badań. Osada 
kultury łużyckiej*

przebadano powierzchnię 1,25 ага, odsłaniając kolejne 17 obiektów. Obiekty to głównie jamy 
i ślady po paleniskach. Na uwagę zasługuje obiekt 69 * Ślad po chacie /Jest to 3 don odkryty na 
stanowisku/ z wypełniała pochodzi, między innymi, bursztynowy paciorek.
Materiał zabytkowy to ceramika, fragmenty naczyń glinianych, przęślik£, placki gliniane. Ceramika ta 
datuje odsłonięta obiekty ns halsztacka fazę kultury łużyckiej.

Materiały znajdują się w Muzeum okręgowym w Tarnowie.

Badania będą kontynuowane.

G0RS2EWÏCE, gm. Kaźmierz 
woj. poznańskie

patrz
neolit

GOSTYNIN 
woj. płockie 
Stanowisko 19

patrz
epoka brązu

GRABEK, gm. Szczerców 
woj. piotrkowskie 
Stanowisko 5

PP Pracownie Konserwacji Łabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
Oddział w Poznaniu

Badania prowadził mgr Andrzej Krzy*xow*k± /autor sprawoz
dania/, przy współpracy mgr Moniki rzdebnej, Aliny Janow
skiej £ Mariana Jurewicza* Zleceniodawca COBkßO "Poltegor" 
we Wrocławiu, Finansowała KBłf "Bełchatów**. Pierwszy sezon 
hedart. Osada kultury łużyckiej z H O  HD i punkt osadniczy 
/nieokreślony/ kultury przeworskiej t późnego okresu 
wpływów rzymskich,

stanowisko nowoodkryte /VAK PP PK2 O/Łódź- JBÛQ г./, badane na terenie przyszłej odkrywki 
węgla brunatnego "Szczerców"- /Ark- 77-4S/2L1_. położone jast na południowo-wschodnim krańcu wo£ na polu 
ornym, na zapleczu krawędzi małej wykształcone) doliny, wykorzystane) przez niewielki ciek wodny. Te
ren jest płaski nieeksponowony, profil płaski t środkowcstokswy o średnim nachyleniu 1—3 %.

Założono jeden wykop, wyekeplorowując powierzchnię 375 m2. Odsłonięto 24€ obiektów nierucho
mych, wśród których większość /85-90 %L stanowią jony gospodarcze o charakterze zasobowym bez konst
rukcji wewnętrznej. Niewielkim udział та zaznaczyły się jamy posłupdwe 1 prawdopodobne 4 jamy miesz
kalne /półz łomianki/ z wkopanymi w tcb- dna piwniczkami, lecz bez palenisk; Stąd funkcja tych- ostat
nich jest na obecnym etapie opracowania niepewna. Odkryto też rumowisko pieca garncarskiego, t oprócz 
jednego niepewnego funkcjonalnie ogniska, nie odsłonięto żadnego paleniska.
Wypeł niska obiektów- stanowiła w większości ciemno— £ jasno brązowa próchnica, w części stropowej mocno 
wypłukana* Znaczną ilośó stanowiły również wypełniała w postaci szarej próchnicy; w obu przypadkach 
rzadko z odziałem spalenizny.
W rzucie pionowym obiekty miały najczęściej kształt nteckowaty, regularnie prostokątny lub odwrotnie 
gruszkowaty, £ w większości o miąższości w przedziale 0,50-0,90

N badanej odkrywce nie zanotowano nad obiektami śladdw warstwy kulturowej, a obiekty-/ponad 
50 4/ wystąpiły pohiżej zanotowanego poziomu stropu calca, w  granicach Średnio 5-15 cm.

Materiał ruchomy uzyskano w liczbie 3129 ezt., wśród którego zdecydowanie dominuje ceramika 
- Ί4Ϊ4 zzt* oraz jedno całkowicie zachowane naczynie. N dals^j kolejności materiał źródłowy stanowią:


