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Badania prowadzili Urszula Kurząt- 
kowaka i Bogdan Okupny /autorzy 
sprawozdania/ oraz mgr Anna Zakoś- 
cielna. Finansował Uniwersytet 
Warszawski. Trzeci sezon badań. 
Osada kultury wołyńsko-lubelskiej 
ceramiki malowanej■

Celem prac wykopaliskowych było rozpoznanie zasię
gu osady w kierunku północno-wschodnim. Badania nie przynio
sły jednoznacznej odpowiedzi; w większości wykopów sondażo
wych wytyczonych w kierunku wschodnim nie natrafiono na 
obiekty, mimo że na powierzchni materiał kulturowy, związa
ny z kulturą wołyńsko-lubelską ceramiki malowanej występuje 
obficie.

Odkryto i przebadano obszar o powierzchni 131 m , 
na którym natrafiono na trzy obiekty. Dwa z nich to niewątp
liwie jamy zasobowe o miąższości 30-40 cm i średnicy 120- 
140 cm miały w przekroju kształt zbliżony do trapezu.
Trzeci obiekt, wyróżniający się rozmiarami, w rzucie pozio
mym elipsowaty o dłuższej osi 4 m i krótszej 1 ra, w prze
kroju prostokątny o miąższości 40 cm - mimo występujących 
zabytków - wydaje się byó, ze względu na charakter wypełni- 
ska, wkopem nowożytnym.

Wszystkie obiekty zawierały typowy dla kultury 
wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej materiał zabytkowy. 
Ceramikę reprezentowały całe naczynia /pucharek z ;}amy 42, 
czarka gruszkowata z jamy 43/ oraz fragmenty naczyń donicz- 
kowatych, czarek, mis. Materiał cechuje wyłącznie ornamen
tyka plastyczna w postaci rożkowatych zgrubień wylewów, 
karbowania i nacinania krawędzi. Wśród innych zabytków na 
uwagę zasługują tu fragmenty kamieni Żarnowych i rozciera- 
czy. Materiał krzemienny reprezentowany jest przez półsu- 
rowce i narzędzia.

Materiały przechowywane są w ZA UMCS.
Badania będą kontynuowane.

WĄWOLNICA Uniwersytet Marii Curie
woj.lubelskie Skłodowskiej w Lublinie
Stanowisko 7 Zakład Archeologii Polski

Badania prowadziła mgr Barbara 
Bargieł. Finansował Uniwersytet 
Warszawski. Drugi sezon badań. 
Grobowiec kultury pucharów lejko
watych.

Badaniami wykopaliskowymi objęto obszar 3,5 ara 
odsłaniając dalsze układy będące pozostałościami grobowca 
megalitycznego kultury pucharów lejkowatych.

Ze względu na duży stopień zniszczenia obstawy
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boczne grobowca zostały zarejestrowane tylko na niektórych 
odcinkach. Uajlepiej zachowana obstawa południowa o długoś
ci 17 m składała się z dwóch "murków", które różnią się 
między sobą wielkością i ilością kamieni wapiennych użytych 
do ich budowy. Obstawa czołowa słabo zachowana. VJ odległoś
ci 13.5 m od czoła grobowca znajdował się grób 1. Przykryty 
był prostokątnym brukiem z naturalnie łamanych kamieni wa
piennych, o wymiardch 2 ,1 x3 ,3 , posiadał częściowo wybruko
wane dno i ściany boczne. Y» jamie grobowej kształtu owal
nego spoczywały pochówki dwóch osobników - kobiety i dziec
ka. Obydwa szkielety leżały w pozycji wyprostowanej, na · 
wznak z głowami zwróconymi w kierunku północno-zachodnim. 
Przy osobniku dorosłym znajdowały się dary grobowe - flasza 
z kryzą, amfora i drapacz krzemienny.

V/ pobliżu czoła grobowca, przy nieznrejestrowanej 
na tym odcinku północnej obstawie bocznej odsłonięto znisz
czony grób nr 2. Pokrywa grobowa w przybliżeniu prostokątna 
o wymiarach 2,2 x 2,0 m. Zarys jamy grobowej nieuchwytny, na 
dnie pojedyncze kamienie wapienne sięgające do głębokości 0,4- m. Grób zawierał pochówek osoby dorosłej i dziecka za
chowanego w postaci pqjedynczych kości. Osobnik dorosły spo
czywał w pozycji wyprostowanej, na wznak z głową w kierunku 
północno-zachodnim. Brak wyposażenia grobowego.
WIELKI UKŁCZ, gm.Grudziądz 
woj.toruńskie 
Stanowisko 10

patrz
okres lateński

ϊι'ΙΤΟϊί, gm .Szprotawa 
woj.zielonogórskie 
Stanowisko 6

ÏÏIBHZBICA woj.radomskie 
"Sele"

patrz
późne średniowiecze

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków
Pracownia Archeologiczno-
Konserwatorska
Oddział w Warszawie

Badania prowadziła mgr Hanna Lły- 
narczyk. Pi nans o wał V«KZ w Hadomiu. 
Trzeci sezon badań. Kopalnia krze
mienia czekoladowego z neolitu 
i wczesnej epoki brązu. Występują też elementy schyłkowo-paleolitycz- 
ne.

Tegoroczne prace miały charakter ratowniczy. W 
wybranych miejscach wykopu 11/82 kontynuowano ubiegłorocz
ne badania oraz rozszerzono zakres prac we wschodniej częś
ci stanowiska.


