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ZA wej). Material zabytkowy to głównie bardzo rozdrobnione ułamki ceramiki naczyniowej (132), 

4 silnie skorodowane przedmioty metalowe, 2 krzemienie i 2 kości zwierzęce — łącznie 140 
egzemplarzy zinwentaryzowanych w 34 numerach. Zgodnie ze wstępnymi badaniami mate
riał ten nawiązuje do stanowisk GAZ 34, 35 i 35A i należy go datować na późny okres lateński 
(kultura przeworska) oraz okres nowożytny. Zarejestrowane obiekty znajdują się na zachod
nim skraju dużej osady, której wschodnią część odkryto na obszarze wymienionych stanowisk.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódz
kiego. Badania nie będą kontynuowane.
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Gąsawa, st. 6, patrz: środkowa i późna epoka brązu
gm. loco, woj. bydgoskie
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GŁUSZYNO, st. 1, · ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit)
gm. Potęgowo, · ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu
woj. słupskie, · osada kultury łużyckiej (epoka brązu — wczesna epoka żelaza)
AZP 8-32/18 · osada kultury oksywskiej (młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich)

osada kultury wielbarskiej (młodszy okres wpływów rzymskich)
cmentarzysko z młodszego okresu przedrzymskiego i wczesnej fazy wędrówek ludów
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia przez 
dr. Henryka Machajewskiego (Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu). Finansowane przez PSOZ, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mic
kiewicza w Poznaniu i Urząd Gminy w Potęgowie. Piąty sezon badań. Stanowisko było bada
ne ratowniczo w latach 1992-1995. W sezonie 1996 wytyczono w nawiązaniu do wykopów 
z lat 1992-1995 dwa pasy wykopów: pierwszy o wymiarach 50 x 10 m, skierowany na zachód, 
drugi o wymiarach 35 x 5 m, z poszerzeniami, skierowany na północ. Łącznie przebadano
707 m2.

Celem badań było rozpoznanie kolejnych partii pozostałości osadniczych z okresu prze
drzymskiego i wpływów rzymskich, skupionych w zachodniej i północnej części stanowiska, 
oraz eksploracja obiektów wyoranych na powierzchnię w trakcie prowadzenia ekstensyw
nych prac polowych przez holenderskiego dzierżawcę. Stwierdzono 101 obiektów, 2491 frag
mentów ceramiki naczyniowej, 228 bryłek polepy, 10 krzemieni, 51 bryłek żużla; pobrano 10 
próbek węgla. Z zabytków wydzielonych znaleziono: siekierkę kamienną, podkładkę kamienną, 
fragment ozdoby z brązu, 4 przęśliki. Pozostałości te można łączyć z kulturą pucharów lejko 
watych, kulturą wczesnej epoki brązu, kulturą łużycką, oksywską, wielbarską oraz kulturą 
wczesnego i późnego średniowiecza. Znakomita większość obiektów cechuje się się wypełni- 
skami pierwotnymi, w nieznacznym stopniu zakłóconymi późniejszym osadnictwem. W ich 
rozmieszczeniu zauważa się wyraźne zgrupowania w strefie zachodniej (wykop 54-59) i w wyko
pie północnym (wykop 72, 76-78). Zwraca uwagę skupisko jam w wykopie 63-69, przypomina
jące formą jamy po grobach szkieletowych, o wypełniskach jednak wysoce sperrurbowanych 
współcześnie.

Wyniki badań dostarczyły nowych informacji, zwłaszcza związanych z osadnictwem kul
tury łużyckiej. W znakomity sposób poszerzona została baza źródłowa dotycząca osadnictwa 
w okresie rozwoju kultury oksywskiej i kultury wielbarskiej fazy cecelskiej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badania będą kontynuowane.
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Gniezno, st. 22,
Jezioro Święte, woj. poznańskie

patrz: wczesne średniowiecze

GRODZISK MAZOWIECKI, cmentarzysko kultury grobów kloszowych (wczesna epoka żelaza)
st. XII, gm. loco, osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)
woj. warszawskie, osada wczesnośredniowieczna
AZP 59-62/11 Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 1 lipca do 19 sierpnia

przez mgr Dorotę Nawrocką-Mazurek i Roberta Wojtaszka (Przedsiębiorstwo Konserwator-

158


