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Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Zachodniopomorskich”.
Badania nie będą kontynuowane.

•	 osada kultury lendzielskiej (neolit)
osada kultury łużycki (wczesna epoka żelaza)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez mgr. Bogusława 
Chorążego i mgr Bożenę Chorąży. Finansowane przez Śląskiego WKZ w Kato-
wicach. Drugi i ostatni sezon badań.

Stanowisko odkryto w czerwcu 1999 r. w trakcie badań powierzchniowych 
prowadzonych przez Dział Archeologii Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej, 
w ramach programu weryfikacji badań AZP strefy górskiej i podgórskiej.

Jest usytuowane na terenie Krasnej, dzielnicy Cieszyna, w zachodniej 
partii wybitnego cypla terenowego zlokalizowanego w widłach potoków Bie-
lowiec i Krośnianka (wys. bezwzględna 339 m n.p.m., wys. względna 40 m). 
Cypel budują w przeważającej mierze formacje łupków cieszyńskich, jedy-
nie w miejscu usytuowania stanowiska jego górną partię pokrywają znacz-
nej miąższości żwirzaste i piaszczyste osady fluwioglacjalne zlodowacenia  
południowopolskiego.

Badania objęły strefę przyległą od północy do piaskowni leżącej w południo-
wej partii cypla oraz rowy sondażowe wytyczone w celu rozpoznania sytuacji 
w pozostałych partiach stanowiska. Łącznie przebadano powierzchnię 7 arów.

Przeprowadzone badania przyniosły szereg cennych informacji naukowych 
oraz dostarczyły pokaźnego zasobu materiału zabytkowego. W obrębie przeba-
danej powierzchni stanowiska stwierdzono obecność warstwy kulturowej oraz 
odkryto 63 obiekty osadowe zagłębione w calec.

Warstwę kulturową zarejestrowano jedynie w obrębie strefy brzeżnej pia-
skowni. W pozostałych przebadanych częściach stanowiska brak czytelnych 
śladów jej obecności. Zalegała ona bezpośrednio na calcu w postaci słabo od-
różniającej się od calca, jasnobrunatnej gliny o miąższości 10-30 cm.

Odkryte obiekty osadowe stanowią w przeważającej mierze  jamy za-
sobowe w rzucie poziomym owalne i nieckowate w profilu oraz koliste jamy  
posłupowe.

Pozyskany materiał zabytkowy pozwala na wyróżnienie dwóch zasadni-
czych faz zasiedlenia prehistorycznego stanowiska ze śladami zasiedlenia także 
w innych okresach.

Pierwszą fazę osadniczą należy łączyć z późną fazą kultury lendzielskiej. 
Materiały tej fazy wystąpiły w warstwie kulturowej (przede wszystkim w partii 
spągowej) oraz w przeważającej ilości obiektów osadowych. Stanowią je wyroby 
kamienne oraz fragmenty ceramiki.

Druga faza zasiedlenia stanowiska przypada na okres wczesnej epoki żelaza 
i jest związana z kulturą łużycką. Materiały odpowiadające chronologicznie tej 
fazie wystąpiły w warstwie kulturowej oraz w nielicznych obiektach osadowych.

Materiał zabytkowy złożono w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej, do-
kumentację badawczą przekazano do archiwum Śląskiego WO SOZ w Katowi-
cach (Delegatura w Bielsku-Białej).

Wyniki badań opublikowano w „Badaniach Archeologicznych na Górnym 
Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 95-106.

Badania na stanowisku zakończono.

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich
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