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nOOHŁDI» pow. Włossosowa patrs okras wpływów 
rsymekloh

GOUOMIOB-PIASKI Konserwator Zabytków 
Aroheologloanyoh w Opolapow. Kluosbork

Badania prowadslła mgr Gertruda Martyniak. Plnan- 
sował WKZ w Opolu» Hdaleśniotwo Gorsów Śląski.
Plerwssy seson badań. Osada s okresu halamtaekiega /% /  
/kultura łubyoka/.

W związku s budową leśniosówki na mlejsou osady kultury łużyc
kiej w dniaoh 1 5 .n  - 2 0.1 1 . 1966 r. sostały prseprowadsone ratow
nicze badania wykopaliskowe.

Założono 5 niewielkie wykopy o łącznej powiersohnl około 2,5 
ara. Eksplorowano warstwami o głąbokośol 10 - 20 om w ramaoh 
ćwiartek ar owy oh. W wykopie 1 /pod fundamenty budynku mlesskalne- 
go leśniosówki/ odkryto 5 Jam oras niewielkie skupisko kamieni. 
Najmnlejszę s jam /nr III/ o ‘średnloy 25 om» sawlerała dużo węgli 
drzewnych. Prawdopodobnie był to ślad po słupie. Hessta Jam miała 
większe rozmiary a loh sawartośó kulturową stanowiły skorupy» 
grudki polepy a także węgielki drzewne. W warstwaoh plasku posa 
obiektami występowały fragmenty cerażlkl oras węgle drsewne do 
głębokośol 40 - 50 om.

Wykopy 2 1 5  sałożono w miejscu, gdsle staną zabudowania gos- 
podaroze. W obrębie wykopu 2 na głębokośol 50 om» odkryto palenia* 
ko o średnicy 140 om - składające się s kllkudsleslęoiu kamieni 
różnej wlelkośoi 1 ksstałtów. Posa kilkoma fragmentami oeramlkl 
fale znaleziono lnnyoh zabytków.



2Wykop 3 obejmował około 15 m 1 nie zawierał śladów kolturo-
2wyoh. Oprócz tego przekopano jeszcze powierzchnią około 4 m w 

miejscu» gdeie wykopana bądzie etudnia. Również 1 tu żadne zabyt- 
kl nie wyatąpowały.

GRODZISKO• pow. Olkusz patrz okrea neolitu

GZIN» pow. Ohełnno Katedra Archeologii Unlwsrsy-
tetu lo. M. Kopernika w Toruniu

Badania prowadziła mgr Jadwiga Chudzlakowa. Plnan- 
eował UMK w Toruniu. Plerweey aezon badań. Grodzisko
a okreau halsataekiego i lateńskiego /kultura ło
żyska/.

Stanowisko położone jest na saohód od mlejsoowośol Geln 1 na 
południe od polnej drogi z Gzlna do Czarża. Grodzloko jeat bardzo 
rozległe o wałaoh tworzących ozworobok /160 z 180 m/ z zaokrąglo
nymi narożnikami. Wały dobrze zachowane» wznoezą alą ponad majdan 
od 1 m do 11 s. Teren grodziska podzielono na 450 arów. Tegoroozne 
badania ekonoentrowano na wale» przecinając go rowem na przestrze
ni cztereoh ćwiartek arowyoh. Praoe na tym odcinku nie zostały za
kończone» kontynuacja loh nastąpi w przyszłym roku. W trakoie ba
dań natrafiono w wale na spalone konstrukcje drewniane. Treść od- 
krytyoh warstw stanowiły fragmenty naczyń» które można datować na 
okres Hallstatt D i wczesny okres lateński.

Na majdanie grodu na przestrzeni jednej ćwiartki arowej od
kryto sześć jam. Na szozegćlną uwagą zasługuje jama nr 1. o śred
nicy 160 z 160 cm 1 głąbokośol 200 cm. Ba powlerzohnl jamy odkry
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