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0 ja 1 aabarwlenie piaeka caloa poniżej oeramloanśj wykładki, jak
1 etan skorup /lok epleosenle w jednolitą niekiedy płassosysną, 
aessklenie domieeski, najsllnlejese preepalenle feretwy najwyż- 
esej/ dowodią, że w Jamie utrsymywan* była pierwotnie, praed aa- 
Instalowaniem w niej grobu, wybitnie wysoka temperatura* Obecność 
kostek mlęday fragmentami oeramikl sugeruje» że w jamie dokonano 
oiałopalenla. Jeśli powyżsae praypussoaenie Jest słusane» to od
notowujemy nleswykle raadkle odkryole miejsoa kremaojl awłok.

Z praeprowadaonego na miejsou wywiadu wynika» że centrum 
omentarayska anajduje się na sąsiedniej paroell /nr 7/» gdale od 
kilkudalesląoiu lat natrafiano na groby. Aktualnie eksplorowany 
teren jest aapewne aaohodnlo-połudnlową peryferią omentarayska* 
Paroela nr 7 jest obeonle obsiana aboAem osimym. Jej badania na
leżałoby praeprowadalć w sierpniu lub wraeśnlu 1969 r.

WIBLIOZKA» pow9 Kraków Museum Żup Kraków в ki oh
Wlelloaka

Badania prowadaił mgr Kasimlera Reguła. Plnansowało 
Muaeum żup Krakowskich w Wlellosoe. Drugi seaon ba
dać* Osada a okresu póśnolsteńaklego i weseanego 
okresu wpływów rsymakieh i weseanego średni owiec »a*

Badania były kontynuaoją wykopalisk a 1967 r. Głównym obssa- 
rem eksploatacyjnym była półnoono-wschodnla csąśó osady. Roakopa- 
no przestrzeń o łącznej powierzchni 15О в • Pod przemieszaną zie
mią, zawierającą obok mateilału nowożytnego także ceramiką z młod
szej fazy wczesnego dredniowiecza /ХИ-Х1И w./, wystąpiła na głąb, 
80-100 om od powierzchni, warstwa kulturowa z materiałem pddnola-
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teńskim 1 wczesnorzymskim. Zawiera ona duże Ilości różnorodnej 
oeramlkl, którą można podzielić na cztery grupyt

1. ceramiką celtycką malowaną, 2. ceramiką grafitową,
5* ceramiką cienkościenną /wazy, czary,mlay/, 4. ceramiką 
grubośolenną /naczynia zasobowe 1 donicowate kultury puchów- 
sklej/.

V warstwie tej znaleziono też osełki 1 kamienie Żarnowe z piaskow
ca, przedmioty metalowe /fragm.pilnika, nóż, owalna sprzączka że
lazna/, naczynia szklane /uszkodzona mała ozarka z cylindryoznym 
brzegiem 1 lekko zaokrąglonym brzuścem, zachowany fragmentarycz
nie pucharek/ oraz dwustoźkowy prząślik gliniany. Na głąb. 150 cm 
odkryto wkopane w caleo palenisko, 11 jam 1 dwa prostokątne "row
ki*.

Palenisko owalne o śred.90 cm posiadało głąb. 29 cm i zawie
rało obok polepy, kamieni 1 wągll drzewnych także kości zwierząt 
domowych*

Jamy miały przeważnie kształt prostokątny lub owalny 1 były 
śladami po słupach poza jedną o średn. 170 cm, spełniająoą funk
cją jamy zasobowej lub odpadowej. Ciekawym odkryciem były dwa pro
stokątne obiekty nazwane "rowkami” wypełnione fragmentami oeraml
kl m.l. grafitowej. W jednym z "rowków" zauważono zwęglone szcząt
ki drewnianej beleczki. Ponieważ nie odsłonięto Jesseze całości 
oblektds /dotychczasowa dł.150 om, szer.40 om, głąb.26 cm/ nie 
można dokładnie ustalić ich funkcji.

Bardzo bogata baza materiałowa wyznacza względnie miarodajna 
datę użytkowania osady, zamykając ją w latach około 100 r. p.n.e. 
4n około 100 r. n.e.


