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Badania prowadziła mgr Barbara B arg ieł pod k ie
runkiem doc. dr. Jana Gurby. Finansowano z prob
lemu R Ш 6, P ierw szy  sezon badań. Cm entarzy
sko kultury pucharów lejkowatych.

Pracam i wykopaliskowymi objęto obszar 3 arów, odsłaniając  
układy kamienne, najprawdopodobniej pozosta łości /jednego - dwóch ? /  
grobowców kultury pucharów lejkowatych, nawiązujących przypuSŁiiaJ.'-· 
nie do tzw. grobowców m egalitycznych. Układ kamieni sugerujący rodzaj 
obst awy bocznej m iał przebieg z południowego zachodu na północny 
wschód. Stwierdzono, i l  najlepiej zachowana je st obstawa północna na 
długości ok. 18 m, a ca ło ść  nie przekraczała  50 m. Zbudowana była z 
niew ielkich kam ieni wapiennych, naturalnie łamanych, o szero k o śc i bru
ku od 0, 5 do ponad 1 m. Bryły opoki zalegały na głębokości od 5 do 40 cm  
/najgłębiej w c z ę śc i południow o-wschodniej/.

Grobowiec posiadał w ysoki nasyp ziem ny -  odsłonięto "fosy" skąd 
przypuszczaln ie wybierano ziem ię; na sz c z y c ie  diodatkowo umocniony 
kam ieniam i wapiennymi.

W trakcie badań znaleziono n ie liczn e fragmenty ceram iki kultury 
pucharów lejkowatych 1 m ateria ł krzem ienny.

Badania będą kontynuowane.

WĄWOLNICA Uniwersytet im . M arii Curie-
woj. lubelsk ie Skłodowskiej w Lublinie
Stanowisko li "Zgórzyńskie" Zakład A rcheologii Polski

Badania prowadziła m gr Anna Z akościelna. Finan
sowano z dotacji UJ, Drugi sezon  badań. Osada 
kultury w ołyńsko-lubelskiej ceram iki malowanej. 
Ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych  
1 kultury trzcin leck iej.

Badania skoncentrowane w północno-zachodniej c z ę śc i  osady obję
ły pow ierzchnię 355 m^. Odsłonięto 29 obiektów, głównie jam zasobowych  
oraz p ozosta łości dwóch chat /?  /  i palenisko. W jednym z wykopów zaob
serwowano stratygrafię  warstw zaw ierających zabytki kultury trzc in iec-  
kiej i kultury pucharów lejkowatych nałożonych na p ozosta łości obiektów 
m ieszkalnych kultury w ołyńsko-lubelskiej ceram iki malowanej. Na dnie 
jam y nr 33 należącej do tej kultury natrafiono zaś na am forę zasobową 
wskazującą na w czesną fazę kultury pucharów lejkowatych. W iększość  
jam zaw ierała m ateria ł zabytkowy w postaci cafych naczyń luty ich frag
mentów /cza rk i, puchary na pustej nóżce, miniaturowe m iseezk i.n aczy-  
nle na nóżkach/, narzędzi 1 półsurowca krzem iennego, rozcieraczÿ , 
kam ieni sz lifier sk ich , drobnych spalonych kości /w  kilku obiektach roz-
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poznanych jako lu d zk ie /. Na szczeg ó ln ą  uwagę zasługuje palenie ko /n r  
2 1 / ,  zachowane jako rum owisko polepy z odciskam i żerdek, obłożone 
fragm entam i kamienia Żarnowego bądź sz lif ie r sk ieg o . Pozyskano tu du
żą ilo ść  zwęglowych ziaren  zbóż /T riticu m  compactum i in ./ ,  W jam ie  
nr 12, o nieustalonym  przeznaczeniu  ostatecznym , odkryto cz tery  czark i 
gruszkowate /jedna stojąca norm alnie, trzy -  do góry dnem / oraz le ż ą 
cy obok w iórow iec jednoboczry.

Poza tym odkryto nie datowany obiekt /n r  32 / stanow iący p ozosta
ło ść  jamy dzlegciarsk iej /?  / .

M ateriały przechowywane eąf w Zakładzie A rcheologii UMCS.

Badania będą kontynuowane.

WIELKIE ŁUNA WY, gm . Chełmno Uniwersytet im . Mikołaja
woj. toruńskie Kopernika w Toruniu
Stanowisko VI Instytut A rcheologii

i Etnografii

Badania prowadził mgr Marek Rubnikowicz. Finan
sow ał WKZ w Toruniu. P ierw szy  sezon  badań. 
Cm entarzysko kurhanowe kultury am for kulistych.

Stanowisko zlokalizow ane na południowy-w schód od wschodniej 
krawędzi w ysoczyzny będącej gran icą Kotliry Grudziądzkiej stanow i zgru
powanie pięciu kurhanów, z których jeden zo sta ł zn iszczony w wyniku 
prowadzonej uprawy leśn ej.

P race wykopaliskowe rozpoczęto od obiektu usytuowanego na ob
sza rze  starodrzew u, gdzie występow ało doraźne zagrożen ie zn iszczen iem  
ze względu na planowane prace wyrębowe,

W wytyczonym wykopie usuwano warstwy w ydzielone m echanicz
nie o m ią ższo śc i 20 cm . Na poziom ie III, IV, V warstwy "mechanicznej"  
wystąpiiy ślady s iln ie  rozdrobnionych fragmentów węgla drzewnego, w y
stępującego wprawdzie w p o sta c i koncentracji, lecz  za sięg iem  swym  
obejm ującego ca łą  badaną pow ierzchnię. W cafym obiekcie nie stw ierd zo
no występowania m ateriału  archeologicznego. Jednak układ warstw na
turalnych w nasypie kurhanu upewnia nas, iż  pow stał on w wyniku inten
cjonalnej dzia ła lności ludzkiej.

Następnie przystąpiono do eksp loracji zn iszczonego kurhanu, od
dalonego od już badanego / I /  o ok. 500 m na północny zachód. Dokładne 
m iejsce  wskazał nam leśn iczy , stw ierdzając, iż  był świadkiem  usunięcia  
p łaszcza  kurhanu, pod pow ierzchnią którego znajdowały s ię  przepalone


