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płaszczyznami Ściętym i. P ie rś  cieniowa ty wał związany z centrum kurhanu o wym* Q podstawy 7#4(i %
7, 50 m, a a szczytu 4, 80 ж 4,60 mt posiadał ścięte płaszczyzny /w rzucie poziomym ośmlokąt/ z plerśclcnlo- 
watą kortsią. W al od »trony poludniowe] usytuowany jest bezpośrednio przy kręgu kurhanu, natomiast w pozo
stałych częściach mogiły przestrzeń między kręglem a wałem wymoszczona Jest brukiem. Asymetryczne 
aeytuowanle wału spowodowało powstanie szerszej płaszczyzny bruku od strony północnej. Dotychczasowy etap 
badań nie pozwala na określenie ostatecznej form y mogiły /пр, naśladownictwo kształtu lodzi/ Jak też 1 funkcji. 
Dane te powinniśmy uzyskać po przebadaniu drugiej połowy kurhanu. Kurhan nr 7, tak ze względu na zastosowa
ne form y konstrukcyjne, monumentalność obiektu, jak  l  p o lo läüe  mogiły /kraj1 cmentarzyska/ niewątpliwie 
spełniał szczególną funkcję w badanej nekropoli.

Badania prowadzone w północno-zachodniej części stanowiska mają także na celu uchwycenie re lacji 
chronologicznych m iędzy kurhanem a grobem płaskim, które zostały stwierdzone w przebadanej systematic z· 
ole południowo-zachodniej p artii cmentarzyska, a także uzyskania danych co do chronologicznych faz użytko
wania nekropoli.

M ateria ły  zabytkowe znajdują się  w PA Sc.
fbdaala będą kontynuowane.

Uniwersytet M arli Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie 
Katedra Archeologii

Badania prowadziła mgr Halina Wróbel, Finansowano z problemu 
R P  Ш  35. P ie rw szy  sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe kultury 
trzciniecklej. Osada kultury pucharów lejkowatych.

Stanowisko leży na olew lelkim , piaszczystym cyplu w dolinie rzeczki KrzemlankI, Odkryte zostało 
przez S. Gobtba w 1984 r .  w trakcie badań A ZP*

Badania skoncentrowano głównie na jedynym zachowanym do dziś kopcu* Istn ie jący niegdyś drugi kopiec 
został zniszczony w latach 60-tycbj obecnie na jego m iejscu występuje w warstw ie humusu współczesnego - Już 
na złożu wtCrnym - luźny m aterial kultury trztfnleckfej,

thdany kopiec ma Śreckilcę ok* l i m  l wysokość D ,8 m. Wykopy założono w naprzeciwległych ćwiartkach 
A  1 C . Pod łaimueem współczesnym zawierającym  liczny m ateriał pochodzący ze zniszczonego nasypu znajdowm- * 
ła  się  ciemnoszara, plam ista wattfws plasku z dómleiżką próchnicy oraz węgli drzewnych. Rozmyte, nieregu
larne i  bardzo płytkie plamy węglowe występowały os ca łe j jej przestrzeni, do głęb, około U .  W  warstwie tej 
wystąp iły w układzie przemieszanym m ateria ły  kultury pucharów lejkowatych oraz kultury trzdn lec klej. Poni
żaj zachowała się  śladowo warstwa kulturowa kultury pucharów lejkowatych. Pod nasypem kopca - już na jego 
obwodzie - etwlerdzcno ślad niewielkiego ogniska, bez materiału archeologicznego. W  ćw iartce A zaobserwo
wano na różnych głębokościach kilka m iejsc koncentracji materiału ceramicznego kultury trzclnlecktej, 2  na
sypu kurhanu, aż do głęb. około.1,05 m wydobywano drobne, przepalone kostW zwierzęce, niektóre zabarwio
ne zielonkawo zwląsfairal m iedzi; takie same kości wystąpiły również w wykopie założonym w odległości βη m *" 
na wschód od kopca - znajdowały się  w czystym plasku, razem  z materiałem  krzemiennym oraz ceramiką kul
tu ry trzdn leck le j 1 töe tworzyły skupisk.

Wśród pozyskanych z kurhanu materiałów związanych z kulturą trtc ln iecką ns uwagę zasktguje sierp 
k r ze ml Crm y, niewielka mt sęczka gliniana oraz przęśli k rogaty. Znaleziony w kopcu gliniany miniaturowy topo
rek  oraz m iniaturki naczyń zdają się 'być związane % osadą neolityczną.

M ateria ły  znajdują s ię  w Katedrze Archeologii UMCS.
Badania będą kontynuowane,

DZEERZÇCENO, gm. Slabów patrz
woj. koszalińskie neolit
Stanowisko 7

G O D Z IESZ E  M A Ł E , gm. Godziesze W ie lk ie  Muzeum Okręg twe Ziem i Kalisk ie j
woj. ka lisk ie w KaUaeu
Stanowiska 22 1 23

Badania prowadził mgr L .  Zląbka /przy współpracy mgr. B. № ry-  
niaka na stan .23/. Finansował W K Z  w Kaliszu, P ie rw szy  sezon ba
dań, Stanowisko 22 · osada ludności kultury trzclnlecktej z ΪΙ/ΠΤ 
okresu epoki brązu. Stanowisko 33 *  cmentarzysko ludności kultury 
trzclnlecktej z Ω okresu epoki brązu 1 jama późnośredniowieczna.

Stanowiska położone są w polu (falowo-zachodniej części w si, po lewej stronie szosy biegnącej z Godzieez 
W ielk ich  do Woli Droszeweldej, krawędzi małej doliny.
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