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Ś w ib ie , s t. 28 Muzeum w Gliwicach
gm . W ielow ieś, w oj. k a to w ic 
k ie
A ZP 93-43/7

Badania prowadziła mgr Halina Wojciechowska. Finansowane przez 
Muzeum w Gliwicach. Pierwszy sezon badań. Osada grupy dobro- 
dzieńskiej kultury przeworskiej, późny okres wpływów rzymskich.

Osada odkryta została podczas penetracji obszaru 93-43 w ram ach AZP Położona jest 
w odległości 0,6 km na zachód od wsi i ok. 0,5 km na północ od drogi ze Świbia do 
Dąbrówki.

Celem prac wykopaliskowych było wyjaśnienie jej przynależności kulturowej. Założono 
16 wykopów w układzie szachownicowym, o wymiarach 5 x 5 m. Były one usytuowane na 
linii północ-południe i wschód-zachód. Objęły obszar 0,5 ha. W wykopach stwierdzono 
występowanie warstwy hum usu i warstwy kulturowej zalegającej do głębokości 0,5 m. Wy
stąpiło ok. 1020 fragm. naczyń, przęślik gliniany, grudy polepy piecowej i podłogowej, 
gładziki z kamienia wapiennego. M ateriał był rozdrobniony i rozwleczony przez głęboką 
orkę. Naczynia były ręcznie lepione {garnki i naczynia zasobowe) lub toczone na kole. 
Formy naczyń i technika ich produkcji pozwaląją je  datować na późny okres wpływów 
rzymskich (fa2a C4 i D) i powiązać z grupą dobrodzieńską kultury przeworskiej.

T arnów , s t. 8 Pracow nia Archeologiczno-Konserwa-
A ZP 104-66/8 to rska w Tarnowie

Badania ratownicze prowadził mgr Andrzej Cetera. Finansowane 
przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Krakowie. Osada kul
tury przeworskiej.

Stanowisko zostało odkryte w 1981 r. podczas badań powierzchniowych AZP Ząjmuje ono 
wyodrębniony cypel leżący w dolinie Białej Dunąjcowej, na Progu Pogórza Karpackiego.

Budowa południowej obwodnicy Tarnowa spowodowała podjęcie badań ratowniczych 
w grudniu 1993 r. Objęto nimi południową, najbardziej zagrożoną część stanowiska.

Na profilu wykopu drogowego o długości 80 m stwierdzono występowanie warstwy 
kulturowej miąższości 30-40 cm. Zawierała ona niezbyt liczny m ateriał ceramiczny kultu
ry przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich. Wyeksplorowano jeden obiekt 
(palenisko) zawierąjący m ateriały kultury  przeworskiej. Wydaje się, iż centrum  osady 
znajduje się w części leżącej bardziej na północ, na obecnym etapie budowy niezagrożonej.

Nie przewiduje się kontynuacji badań.

W ytyczno , e t. 5 Muzeum Okręgowe w Chełmie
gm . U rsz u lin , w oj. c h e łm sk ie  
AZP 73-88/3

Badania prowadził mgr Wojciech Mazurek. Finansowane przez Urząd 
Gminy w Urszulinie i Muzeum Okręgowe w Chełmie. Drugi sezon 
badań. Osada i cmentarzysko grupy с żerni czyń skiej ze starszego 
i młodszego okresu przedrzymskiego oraz ślady osadnictwa z neolitu


