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MŁODSZY OKRES PRZEDRZYMSKI —  OKRES WPŁYWÓW 
RZYMSKICH

Bessów, s t. 2 M uzeum im. S tan isław a F ischera
gm. B ochn ia , woj. ta rn o w sk ie  w Bochni
AZP 102-62/9

Badania prowadził mgr Jerzy Okoński. Finansowane przez Muzeum 
w Bochni ze środków KBN. Osada kultury przeworskiej z późnego 
okresu wpływów rzymskich.

2Zbadano 24 m powierzchni rozległej osady, odkrytej w 1992 r. podczas AZP Ogromna 
ilość materiału na powierzchni, widoczne rozorywane obiekty i połacie wyorywanej war
stwy kulturowej stanowiska spowodowały konieczność podjęcia badań wykopaliskowych. 
W wykonanym wykopie wyeksplorowano warstwę kulturową miąższości do 20 cm. Two
rzyła ją popielatoszara, lekko zgnilona próchnica, z polepą i węglami drzewnymi, zawiera
jąca dużą ilość ceramiki, prawie wyłącznie szerokokołnierzowych naczyń zasobowych,

Z warstwy kulturowej wyodrębniły się 3 obiekty:
1/95 — fragment owalnej jamy długości 1,82 m, o nieckowatym przekroju, z dnem maksy
malnie pogłębionym centralnie na 72 cm od poziomu wyróżnienia i pojedynczymi skorupa
mi w dwudzielnym wypelnisku.
2/95 — rozległe, owalne skupisko warstw szerokokołnierzowych naczyń zasobowych, 
przesypanych niewielką ilością spłaszczonej, brunatnoszarej próchnicy ze znaczną ilością 
drobnych grudek polepy. Skupisko to miało wymiary 2,8 x 1,6 m. Była to spągowa część 
nieckowatej w przekroju jamy o dnie maksymalnie zagłębionym w części centralnej na 18 
cm. W jednorodnym wypelnisku znaleziono ponad 1500 fragm. naczyń zasobowych.
3/95 — fragment prostokątnego paleniska o ścianach ułożonych z przepalonych kamieni 
i bardzo silnie przepalonej, zeszklonej polepy. Palenisko zagłębione było do 20 cm i posia
dało jednorodne wypełnisko w postaci spłaszczonej próchnicy z dużą ilością polepy. We 
wnętrzu znaleziono ponad 350 fragm. niemal wyłącznie naczyń szerokokołnierzowych.

Bessów, st. 3 M uzeum im. S tan isław a F ischera
gm. B ochn ia , woj. ta rn o w sk ie  w Bochni
AZP 102-62/10

Badania prowadził mgr Jerzy Okoński. Finansowane przez Muzeum 
w Bochni ze środków KBN. Osada kultury przeworskiej z późnego 
okresu wpływów rzymskich.

o
Zbadano 62,25 m powierzchni rozległej osady, odsłaniając po wyeksplorowaniu zni

szczonej warstwy kulturowej na głębokości 40 cm od powierzchni 4 obiekty.
Obiekt 1/95 stanowiła kolista w rzucie jama o średnicy 1,3 m, zagłębiona na 1 m 

i sięgąjąca dnem o łagodnie nieckowatym przekroju warstwy iłów. W dolnej części wypeł- 
niska uzyskano ciekawy zespół ceramiki, m.in. zachowany w całości dzbanek i kubek 
o miękkich, ścieralnych powierzchniach ścianek.


