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Podlodów, st. 2 Muzeum Regionalne im. Janusza Pe-
gm. Łaszczów, woj. zam ojsk ie tera w Tomaszowie Lubelskim
AZP 93-92/3

Badania prowadziła Jolanta Bagińska. Osada późnej fazy kultury 
trzcinieckiej.

'Literatura: Archeologia Polski.,,, s. 69-71,

I Sękowi ce, st. 7, gm. Gubin, woj. zielonogórskie"—'patrz: wczesne średniowiecze

Strzyżów, st. 27 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
gm. H orodło , woj. zam ojsk ie Katedra Archeologii w Lublinie
AZP 85-95/9

Badania prowadziły dr dr Anna Zakościelna i Halina Taras. Finanso
wane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Bada
nia ratownicze. Cmentarzysko kultury strzyżowskiej.

Stanowisko położone jest w strefie krawędziowej doliny Bugu, zajmuje kulminację 
cypla wybitnego o ekspozycji wschód, południowy wschód, południe, południowy zachód, 
zachód, wyniesioną ponad terasę nadzalewową ok. 25 m. Badania ratownicze prowadzono 
w części centralnej i zachodniej kulminacji, w miejscach gdzie jesienna orka wyniosła na 
powierzchnię kości ludzkie. W stoku zachodnim, przy profilu silnie podoranej miedzy 
(wskutek czego różnica poziomów między jej powierzchnią a powierzchnią pola omego 
wynosi ok. 80 cm) natrafiono na zniszczony pochówek mężczyzny w wieku Maturus, 
ułożonego w pozycji wyprostowanej na plecach, wzdłuż linii południowy wschód-pólnocny 
zachód, głową na południowy wschód. Wysoki stopień destrukcji grobu przejawiał się 
silnym przemieszaniem kości klatki piersiowej i całkowitym zniszczeniem dolnej części 
szkieletu. W pobliżu ściętej przez pług czaszki, po jej lewej stronie, odkryto przydenne 
części dwóch dużych naczyń kultury strzyżowskiej oraz nieliczne fragm. trzeciego naczy
nia, zdobionego ornamentem sznurowym i zaopatrzonego w uszko.

W centralnej części stanowiska odkryto pozostałości drugiego grobu kultury strzyżow
skiej. Ze szkieletu zachowały się jedynie nieliczne, drobne fragm., z których układu nie 
można wnioskować o ułożeniu zmarłego, jego płci i wieku. Skupisku kości towarzyszyły 
fragm. sześciu naczyń i szydło kościane.

Stopień zniszczenia stanowiska oceniamy jako bardzo poważny, zatem kompleksowe 
badania ratownicze cmentarzyska kultury strzyżowskiej powinny być bezwzględnie kon
tynuowane.

Do czasu opracowania materiały i dokumentacja przechowywane będą w Katedrze 
Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Strzyżów, st. 26, gm. Horodło, woj. zamojskie — patrz: neolit
Święty Wojciech, st. 10, gm. Międzyrzecz, woj. gorzowskie — patrz: środkowa i późna epoka brązu 
Tarnow iec, st. 1, gm. Tarnów, woj. tarnowskie — patrz: młodszy okres przedrzymski — okres 
wpływów rzymskich
Teptiuków, st. 7, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie — patrz: wczesna epoka żelaza


