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SKROWIW, po«. Iołobn«(
Stanowisko 2

Katadra Arohaologll Wielko
polski i Poaorsa IBEM PAW 
w Poenanla

Badania prowadsił mgr Janasa Oatoja-Zagórakl. 
Finansował IHKM PAW. Pierwszy sason badań. 
Cmentarzysko a słodszej epoki brąsa.

Praoe o oharaktsrae swiedowosyn objęły kurhan I naleftąey do 
rozległego owentarsyaka kurhanowego kultury lutyokiej odkrytego 
w 1967 r. Stanowisko to alokalisowane Jest na wysoosyznie roz
ciągającej slą wsdłaA doliny raekl Para*ty, w odległości 500 w 
na północ od sabudowań wsi 8kronie. Cnantarayako sajaaje obassr 
10 ba 1 składa alą ae 105 korhandw rosaieaeesonyoh w 7 odrąbnyoh 
grupach usytuowanych na sąsiadujących ae aobą cyplach wyaoosyany. 
Wielkość poaaoaegdlnych kurhanów jeet różna 1 waha aią w grani
cach od 4 do ?? n.

W trakcie pierwszego sezonu badawczego /29.71 - 27.7111/ 
przebadano obazar 90 ■ rozkopując kurhan I o średnicy 11 Prze
badany kurhan miał nasyp kamlenno-zlemny* rysujący się w terenie 
jako niewysoki pagórek, Konstrukcją kamienną kurhanu stanowił 
nieregularny krąg składający się s różnaJ wielkości otoczaków oraa 
fragmentarycznie zachowany bruk najlepiej czytelny w partii oan- 
tralnej mogiły* W kulminnoyjnej części kurhanu odkryto naosynle 
ze szczątkami kostnymi. Kilka skupisk kośol znaleziono również w » 
nasypie kurhanu 1 na poziomi# występowania konstrukcji kamlennyoh. 
Z materiału ruchomego« oprócz znacznej Ilości oeramiki, na wyróż
nienie zasługuje bogaty inwentarz zabytkowy, na który okładały 
się: spiralny pierścionek a podwójnego złotego druta* bransoleta



brązowa zdobiona na przemian grapami krasek poprzeoznych, 2 brą
zowe naramienniki spiralne, 2 brązowe plerśolonkl /?/ spiralne, 
kółka brązowa, szpila z łabędzią szyjką 1 główką zwiniętą w uszko* 
spiralne tarczki brązowe - zapewne fragmenty zapinek, fragmenty 
nieokreślonych ozdób brązowyoh oraz paciorek bursztynowy .

Zespół ozdób brązowych jak także materiał oeramlczny pozwa
lają datować omawiane tu cmentarzysko na młodszą epokę brązu.

8ZCZAW0RTŹ, pow. Buako patrz wczesne średniowiecze

SZHKBIAWA - dorzeoze patrz okres nsolltu

fOMIOB, pow. Dzierżoniów patrz okras nsolltu

TRZBSft - "Podwornt”, patrz okres nsolltu
pow. Tarnobrzeg

«
TUHEOflOB* po«* Hrubl.ssdw Mas.ua Okręgów. « Lublinie

Dsl.ł Aroh.ologll

Badania ratowało., prow.dsił agr Zygaunt Ślusarski, 
finansował TEZ w Lublinie.' Pl.rw.sy asson badań. 
Caentarsysko s I okrasa epoki brąsu.
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Stanowisko znajduj. się w północnej osęśoi wal Turkowlo.# as


