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49 Środkowa i późna epoka brązu

listy czerpak z taśmowatym uchem, profilowany kubek, kółko brązowe, liczne fragm. 
ceramiki oraz rdzeń krzemienny, mający analogie na innych stanowiskach kultury łużyc
kiej. Cmentarzysko datowane jest wstępnie na młodsze fazy rozwojowe kultury łużyckiej.

Zgodnie z ustaleniami z konserwatorem ds. zabytków archeologicznych badania będą 
kontynuowane.

T rzem eszno L ubusk ie , s t. 2 Wojewódzki Konserwator Zabytków
gm, S u lęcin , woj. gorzow skie w Gorzowie Wlkp.
AZP 51-11/3

Badania prowadził Tomasz Płonka z zespołem. Badania sondażowe 
na trasie gazociągu. Osada łużycka.

’Literatura: Archeologiczne badania,,., s. 104-106.

Wysoka, st. 1, gm. Łańcut, woj. rzeszowskie — patrz: wczesna epoka brązu

Ż ebry  W ielkie, s t. 1 Muzeum Okręgowe w Łomży
gm. K lukow o, woj. łom żyńskie 
AZP 46-80/—

Badania prowadziła Jolanta Deptuła. Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Łomży, Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko płaskie 
ciałopalne kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i żelaza.

Stanowisko położone jest ok. 0,5 km na południe od zabudowań wsi Żebry Wielkie, 
w pobliżu drogi lokalnej. Zajmuje łagodne wzniesienie porośnięte lasem. Obecnie użytko
wane jest jako żwirownia, której właścicielem jest Kazimierz Kamiński. Cmentarzysko 
zostało odkryte przypadkowo.

Badania ratownicze podjęto ze względu na niszczenie obiektów przez wybieranie żwiru. 
Obserwacje archeologiczne przeprowadzono na obszarze ok. 600 m . Badaniami objęto 
wschodnią partię stanowiska, z której już usunięta była warstwa ziemi grubości ok. 50-60 
cm. Na tej głębokości rysowały się jamy grobowe, koliste, o średnicy 40-120 cm, w przekro
ju nieckowa te, o miąższości 20-50 cm. Wypełnisko stanowiła szarobrunatna ziemia z węg
lem drzewnym. Dna grobów 5, 6, 7, 8 wyłożone były kamieniami polnymi. Wyeksplorowa- 
no 10 grobów i 2 jamy. Wyposażenie grobów stanowiły ułamki naczyń. Najliczniejszą grupą 
(70%) były naczynia jąjowate i beczułkowate wykonane z gliny żelazistej z bardzo dużym 
dodatkiem gruboziarnistego tłucznia, przy krawędzi zaopatrzone w rząd otworków. Z gro
bu nr 7 pochodzi mały, żelazny nóż.

Dokumentacja i materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Łomży.
Badania nie będą kontynuowane.

Żółwin, st. 2, gm. Międzyrzecz, woj. gorzowskie — patrz: paleolit i mezolit


