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EPOKA ŻELAZA

WCZESNA EPOKA ZELAZA

I  Bachórz, st. 16, gm. Dynów, woj. przemyskie patrz środkowa i późna epoka brązu

B o ja d ła , s t. 12 Muzeum Archeologiczne Środkowego
gm . lo co , w oj. z ie lo n o g ó rsk ie  Nadodrza w Zielonej Górze
A ZP 61-17/45

Badania prowadzili mgr mgr Jarosław  i M ałgorzata Lewczuk. F in an- 
sowane przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zie
lonej Górze. Drugi sezon badań. Stanowisko wielofunkcyjne i wielo
kulturowe Ha D; LTCi/Cî-Di; Bj-Вг; C1-C 2.

Stanowisko położone jest na rozległej wydmie w odległości ok. 1,5 km na północ od 
północnego krańca wsi, po lewej stronie drogi do Klenicy. Część wschodnia stanowiska 
została zalesiona przed kilkudziesięciu laty, część zachodnia była zalesiana dwukrotnie 
w ciągu ostatnich 10 łat (pożary lasów). Badania sondażowe w 1980 r, (mgr K. Onzol) 
odsłoniły na tym stanowisku 2 silnie uszkodzone groby — popielnicowy z okresu halszta
ckiego kultury  łużyckiej i jamowy kultury przeworskiej, datowany na LTC2/D 1 . M ateriały 
nie były publikowane.

Badania o charakterze ratowniczo-roz poznawczym przeprowadzono w dn. 22-24 lipca 
1992 r. W młodniku sosnowym, na ścieżce przeciwpożarowej i pod linią średniego napięcia, 
założono 5 wykopów o łącznej powierzchni 3,2 ara.

Wykopy I, II, iy  V nie przyniosły spodziewanych rezultatów. W ściółce leśnej znalezio
no w sumie 40 fragm. ceramiki datowanych na okres halsztacki kultury  łużyckiej, okres 
lateński kultury  przeworskiej, wczesny okres rzymski tej kultury i późny okres rzymski 
kultury luboszyckiej. Calec wystąpił na gł. 20-30 cm, co było spowodowane silnym zni
szczeniem powierzchni stanowiska w trakcie akcji ratowniczej podczas pożaru lasu oraz 
głęboką orką leśną.

Wykop III o powierzchni 1,1 ara  dostarczy! z powierzchni i warstwy ornej 150 fragm. 
ceramiki datowanych analogicznie do materiałów z wykopów I, Π, i y  V Na gl. 25 cm 
odkryto charakterystyczną dla okresu halsztackiego D kultury łużyckiej brązową szpilę 
z łabędzią szyjką. Na gł. 37 cm odkryto wkopaną w calec amforę kultury  luboszyckiej, 
datowaną na II-III fazę tej kultury — co odpowiada fazie C1-C 2 kultury przeworskiej. Na 
gl. 35 cm odkryto jamę, k tóra dostarczyła 195 fragm. ceramiki z okresu halsztackiego 
kultury  łużyckiej, wczesnego okresu rzymskiego kultury  przeworskiej i późnego okresu 
rzymskiego kultury luboszyckiej. Jam ę o nieustalonej funkcji przypisano kulturze lubo-
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szyckiej. Z powierzchni zebrano również kiîka bardzo drobnych fragm. ceramiki toczonej 
na kole (siwa i kremowożólta).

B o rek , s t. 1 Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
gm . S u lęczy n o , w oj. g d a ń sk ie  
A ZP 13-36/—

Badania prowadzili mgr m gr Dorota Rudnicka i Janusz Podgórski 
(autor sprawozdania). Czyn społeczny uczniów Szkoły Podstawowej 
w Sulęczynie. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury pomor
skiej ze starszego okresu przedrzymskiego.

Stanowisko położone jest wokół żwirowni, na krawędzi wydłużonego wzniesienia, za 
zachodnim skraju wsi.

W czasie pobierania żwiru odkryto i zniszczono — według uzyskanych informacji — 
7 grobów skrzynkowych zawierąjących po 3 popielnice. Z jednego z nich pochodzi naczynie 
i fragm. ceramiki pozyskane jako dar.

We wrześniu 1992 r. objęto badaniami ratowniczymi teren  przylegający bezpośrednio 
do żwirowni (ok. 1,5 ara). Odsłonięto 4 obiekty (nr 8-11): pozostałość całkowicie zniszczo
nego grobu skrzynkowego, grób skrzynkowy z popielnicą oraz 2 jamy. Wydobyto ceramikę, 
przepalone kości ludzkie oraz węgiel drzewny.

M ateriały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.

B o ro w a , s t. 5 Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
gm . loco , w oj. rz e sz o w sk ie  
A ZP 96-70/11

Badania prowadzi! mgr Piotr M itura. Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Rzeszowie. Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej kultury 
łużyckiej.

Stanowisko położone jest w północnej części wsi, na piaszczystym wyniesieniu, którego 
centralna partia została zniszczona przez piaskownicę. Wykopy o łącznej powierzchni 
50 m założono w zachodniej części stanowiska, w miejscu odkrytego w trakcie badań 
powierzchniowych zniszczonego grobu grupy tarnobrzeskiej. Wyeksplorowano 2 zniszczo
ne groby popielnicowe występujące w postaci skupisk ceramiki i przepalonych kości. Stan ich 
zachowania uniemożliwia odtworzenie kształtu naczyń oraz określenie bliższej chronologii.

W trakcie badań w 1992 r. uchwycono zachodni skrąj cmentarzyska, jego centralna 
i prawdopodobnie wschodnia część zostały zniszczone przez piaskownicę.

M ateriały znąjdują się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Badania nie będą kontynuowane.

B o ro w a , s t .  12 Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
gm . loco , w oj. rze szo w sk ie  
A ZP 96-70/18

Badania prowadził mgr Piotr M itura. Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Rzeszowie. Osada kultury  przeworskiej, ślady osadnic
twa grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej.

Stanowisko znąjduje się na piaszczystym wyniesieniu nad bagnistą w tym miejscu 
doliną bezimiennego cieku, w terenie zabudowanym. Badania miały charakter ratowni


