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/uaekiem/. Wisiorki t.go typu maj* analogią w. nlsassnobalsatao- 
kloh aat.rlałach a omentarmy.ka w Plasku pow. Lujailnlso 1 Kwa- 
caals / 1/ pow. Ohrsanów.

Ceramika 1 wyroby brąaowe pozwalają datować; odkryta obiak
ty grobowa na początek okresu halaztaokiago /0/.

Intaraaująoa jaat położenia trzeoh odkrytyoh grobów w Jed
nym szeregu» na linii zgodnej z kierunkiem W-E. w odległoóoi 
2.. 5 - 3 m od siebie.

W związku z zagrożeniem omentarzyeka przez praoe budowlane 
badania wykopaliskowe w tym rejonie kontynuowane bądą w roku 
przyszłym.

LIPOWIEC* pow. Chrzanów patrz okres nowożytny

ŁUBOWO-K0L0H IA * pow. Szozeoinek Wojewódzki Konserwator 
Stanowisko 1* 2» 3# 4 Zabytków Aroheologioznyoh

w Koszalinie

Badania przeprowadzili mgr Henryk Janooha i mgr 
Pranoiszek Rożnowski. Finansował WKZ w Koszalinie. 
Drugi sezon badań. Osada /?/ i cmentarzyska z 
okresu halsztackiego /kultura pomorska/*

Stanowisko 1
Kontynuowano badania ratownicze zabezpieczające na cmenta

rzysku kultury pomorskiej. Położone jest ono na niewysokim pa
górku morenowym częóciowo uprawnym* odległym o 2.100 m na EW 
od wsi Łubowa. Samo wzniesienie usytuowane jest w widłaoh dróg



-  114 -

s Czaplinka i Rakowa do Łubowa* W roku ubiegłym wyekaplorowano 
tu 3 groby skrzynkowe w obwarowaniu kamiennym 1 2 skupiska ka
mienne. W roku bleżąoym na przebadanych odoinkaoh obejmującyoh 
łąoznle oa 1»5 ara odkryto dwa dalsze rodzinne groby skrzynkowe 
w obwarowaniu kamiennym» zawierające wewnątrz po dwie poplelnl- 
oe 1 trzy groby eymbollozne /?/ składające się z obwarowania 
kamiennego z oeramlką 1 spalenizną» jednak bes szczątków kost
nych. Prace badawose są tu niezwykle utrudnione ponieważ więk
szość omentarzyska porośnięta jest lasem.

Odkryte groby są typową na Pomorzu formę oohówku kultury 
pomorskiej młodszej fazy okresu halsztackiego. Popielnice z ba
niastym brzuśoem 1 stożkowatą wyraźnie oddzieloną szyjką» zaopa
trzone w dwa ucha lub imitację uch» przykryte płaskimi pokrywa
mi datują cmentarzysko na Hallstatt D tj. lata 550 - 400 p.n.e. 
8tanowl»ko 2

Osada /7/ kultury pomorskiej położona jeet na niewysokim 
garbie morenowym» w odległośol 150 - 200 metrów na W od stano
wiska 1. W roku ubiegłym stwierdzono tu wyraźną warstwę kultu
rową s oeramlką kultury pomorskiej. Prace wykopaliskowe na tym 
oblekoie są utrudnione» ponieważ oały teren porośnięty jest sta
rym lasem. Wykopy archeologiozne zakładano jedynie na wolnyoh 
przestrsenlaoh* W ozasie tegorocznyoh prac poza warstwą inten
sywnej epalenlsny» osmolonych kamieni i fragmentów oeramlkl kul
tury pomorskiej nie stwierdzono innych zabytków osy śladów kon
strukcyjnych. Odkryto wlęo jedynie nikłe resztki zniszozonej 
przez plaśnleę osady kultury pomorskiej» którą na podstawie oera
mlkl można datować na ten sam ozas oo 1 cmentarzysko.
8t.nowl.ko 3

J.et to t«ren niewielkiej plataioy położonej po lewej .tro
nie drogi *e wsi Łubowe do Rakowa. Odległodó stanowiska od w.l
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Łubowo wynosi os 2000 metrów. Oroby skrzynkowe odkryto tu już w 
latach 20-tych. Przaprowsdzone w roku bleżąoym praoe o oharakte- 
rse sondażowym doatarożyły jedynie kilkunastu fragmentów osraml- 
kl kultury pomorskiej. Datuje ona cmentarzysko na młodezy okrea 
apoki żelaza.
Stanowlgfco 4

Praoa o oharakterse sondażowo weryfikacyjnym przeprowadzono 
na terania wzniesień morenowych ciągnących elę wdłuź lewego brze- 
gu Jeziora Łubowo, zwłaezoza między drogą polną za wal Łubowo w 
kierunku Jeziora Hakowo, a lewym brzegiem Jeziora Łubowo. W od
ległości ca 1500 metrów od wal w kierunku północnym na kopulas- 
tya wzniesieniu morenowym i skarpie drogi polnej przeolnająoej 
to wzniesienie* w mlejaou gdzie w latach 20-tyoh obecnego stule
cia odkryto kilka grobów skrzynkowych 1 popielnicowych przepro- 
wadaono badania sondażowa. Na wzniesieniu odkryto skupisko osmo
lonych kamieni /średnloa ca 120 om/, węgla drzewna i fragmenty 
ceramiki. Na polu uprawnym i akarple drogi znaleziono również 
kilkanaście fragmentów ceramiki kultury pomorskiej. Na mapie te
ren ten nosi nazwę Picbtberg czyli Sosnowa Góra* Stanowisko to 
winno ataó się przedmiotem dalszych prac badawczych.

■ACHÓW* pow. Tarnobrzeg patrz epoka brąau


