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5AMBOROWICE, pow.Racibórz Konserwator Zabytków
Stanowisko A Archeologicznych

w Opolu

Badania prowadziła mgr Gertruda Martyniak. F i
nansował WKZ w Opolu. Drugi sezon badań. Cmen
tarzysko ciałopalne z M okresu epoki brązu.

Stanowisko położone jest w odległości około 1 km na południe od wsi.
W centrum cmentarzyska znajduje się niewielkie wybierzysko plasku. Wy
kop o powierzchni 150 m2 założono przy wschodnim profilu piaskowni. Od
kryto i przebadano 33 groby oznaczając je numerami od 8 do 40. Głębokość 
zalegania grobów była zróżnicowana - od 25 do 70 cm poniżej powierzchni 
użytkowej.

Wśród przebadanych grobów wyróżniono 10 popielnicowo-jamowych,
11 jamowych i 3 popielnicowe. Znajdowały się w nich naczynia, a w kilku 
wypadkach wystąpiły wśród przepalonych kości fragmenty przepalonych i 
zdeformowanych przedmiotów brązowych, jedynie w popielnicy z grobu nr 13 
znaleziono dobrze zachowaną szpilę o profilowanej główce.

Rolę popielnic pełniły różne naczynia, najczęściej były to szeroko- 
otworowe wazy zdobione na załomie pasmem nacięć lub dołków, bezuche i 
uchate garnki, wazy i dzbanki zdobione ornamentem guzowymt W większoś
ci wypadków przykryte były odwróconymi do góry dnem miskami i czerpaka - 
mi.

W obrębie całego wykopu,poza obiektami - do głębokości 60 cm wystę
powały luźno dość liczne fragmenty naczyń.

Prace będą kontynuowane.

SIEMIROW1CE, pow. Lębork Muzeum Archeologiezne
Stanowisko 1 w Gdańsku

Badania prowadziła mgr Aleksandra Szymańska. F i
nansował IHKM PAN w Warszawie. Czwarty sezon 
badań. Cmentarzysko kurhanowe grupy kaszubskie) 
kultury łużyckiej z IV i początku V okresu epoki 
brązu.

Zbadano 4 kurhany oznaczone nr XI, XX, XXII i XXIV oraz teren mię
dzy trzema, przekopując pasy o szerokości 2 m. Średnica kurhanów mają
cych w rzucie poziomy kształt kolisty wynosiła 10 z 10 m, 8 ,6  x 8 ,7  m,
6,5 x 7 m i 5 ,o  x 5 ,0  m, wysokość od 1,0 - 1,30 m. Podstawę ich stanowi-
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ły pojedyńcze kręgi kamienne zbudowane z dużych ściśle do siebie przylega
jących kamieni. Wewnątrz kręgów w trzech kurhanach odkryto skrzynie ka
mienne zbudowane z dość dużych, płaskich kamieni usytuowanych **a osi 

wschód-zachód. Największa ze skrzyń miała wymiary 2,8 x 1,8 m. W płasz
czu kurhanów Znajdowały się skupiska ceramiki, przepalonych kości ludz
kich oraz vęgla drzewnego, ponadto w dwóch kurhanach /XX i XXIV/ tkwi
ły luźno 3 popielnice zawierające przepalone kości ludzkie ułożone w po
rządku anatomicznym.

Pod skrzyniami w kurhanach XX i XXII, a takie w pobliżu kręgów i w
wykopach sondażowych odsłonięto 5 niedużych jam wypełnionych węglem
drzewnym o średnicy do 0 ,5  m i głębokości 0 ,3  m, będących - podobnie jak
odkryte w latach poprzednich obiekty tego rodzaju - pozostałościami ogni
palonych w święta zmarłych.+

Ponadto w dwóch skrzyniach znaleziono przedmioty matelowe: szpilę 
brązową ze spiralnie uformowaną główką i fragmentarycznie zachowaną brzyt
wę ze spiralnym uchwytem. W jednej skrzyni odkryto dwą naczynia pełniące 
funkcję przystawek, a po jej zewnętrznej stronie dużą ilość rozbitych naczyń.

Na podstawie przedmiotów metalowych i ceramiki przebadane w 1974 r. 
kurhany datować można na IV okres epoki brązu.

Badania będą kontynuowane.
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