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PORZECZB, яю.Łęczyce Polaki· Towarzystwo Aroh·o-woj,gdańskie logiczne 1 Humizmatjczne
Oddalał w Gdańsku

Badanie prowadził* mgr Elibleta Skarbek. 
Finansował WKZ я Słupsku. Oewarty ««son badań. Osada ludności kultury łużyckiej. Piąty okres epoki brązu - no ze any olcm 
tołasa HC / 850 - 500 pne /.

Frsoani objęto ob·гаг położony na zachód od wykopu я 
1976 r., o łąoznej powierzchni 1,6 ara. Odkryto 7 obiekt Al 
osadniczych. Bezpośrednio pod darnią sal·gała warstwa kulturowa /głębokość 30-70 om/, którą etanówił ssarobrtmatny 
piasek a kamykami. Ceramika występowała s obrębie Ja* 1 pieca ora* w bezpośrednim sąsiedztwie palenisk, ta uwagę sasługują obi«kty nr nr 3*4*6 i 7*
Obiekt nr 3 - Jama o wymiarach 230x1BO 1 głębokości 150 om.V przekroju posiadała kaztałt trape«u, dno prasie płaskie 90x70 om. W górnej partii zaobserwowano zniszczone palenisko| wnętrze wypełniał saarobrunatny piasek к węglami drzewnymi, Podozas eksploracji odkryto igłę brązową i Bspilę s łabędzia asyjką o półkuluatej główoe, ceęŚoi nieckowatego tama i 
liczną ceramikę. *
Obiekt nr 4 - Jama saaobowa w kształole głębokiej nleoki o wymiarach 110x90 i głębokości 110 om. Cno lekko wklęsłe, wyłożone płasko łupanymi kamieniami.
Obiekt nr 6 - prawdopodobnie pozoetałośó pleoa do wypalania naosyń. Wymiary 150x160, głębokość 160 on. Jądro pieca stanowiły! polepa smleasana в czarniawym piaskiem, в liczną ceramiką, występującą główni· w czçéoi środkowej 1 północno - zaohodnieJ.
Dolną otęsó wypełniała czarna warstwa gliniasta, pod którą 
zalegał brunatny piasek в popiołem i węglami drzewnymi *
•pągu.
Obiekt nr 7 - składał się в owalnej Jasty otoczonej płasko 
łupanymi kamieniami w dwóch warstwach, uszczelnionych gliną, 
do której przylegały 3 paleniska - od zachodu, północy 1 wschodu.Jamę wypełniały kolejnot zbita, iółtawa piaaeoeysto-glinlesta w aratwa, czarna masa в utworami kredowymi 1 rudawy prв«palony 
éwlrek z grudkami wapna. Ceramika była bardzo nlelloana.

Do najosęściej apotykanyoh nalefcą fragmenty dulyoh naczyń 
Baaobowycb,becBułkowatyoh lub jajowatych w kilku przypadkach
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z dwoma uchami lub guzkami w górnej partii brzurfca. Wykonane by
ły z gliny chudej z domieszką gruboziarnistego 1 érednioziarnl- etego, granitowego tłucznia, Powierzchnie echropowaoone o barwi· Jasno 1 oeglasto-brunetïiej,

Więkssoić ceramiki charakterystyczna Jeet dla V okresu epoki brązu» brą*owa igła i szpila z Łabędzią szyjką oraz około 1/3 fra«entów naezyrf typowe są dla woaesnej epoki żelaza /650-500 pne/.
Materiał znajduje *iq w Muzeum w Lęborku.
Badania będą kontynuowane*

HłATKOłilCB, jpn, Wielgomłyny Muzotn Regionalne w Radoaeku
woj* piotrkowskie Stanowisk-o 1

Bg dania prowadziła ®gr Bożena Błaszczyk. Finansował VRZ w Piotrkowie Trybuna1akia. Czwarty 
sezon badarf. Cmentai*2yeko ciałopalne kultury łużyokiej z IV/V epoki brąsru.

Badania miały charakter ratowniczy, ponieważ obok ozęćci 
przebadanej w latach 1972-74 zaczęto ponownie wybierać piasek i ni3ZOryć obiekty. V czçéoi przylegającej do plaćnloy znalezio
no oeçéeiowo miszczoay grób popielnioowy z ciekawym wyposaże
niem w postaci brązowej szpili z główką zwinięta w ueofco oraz lntsreeującej zewie*zkl /?/ w keztałoie llécla /również brązowej/· Fora tye obiektem nie znaleziono Imyoh ooohówków.

Wytyczono dodatkowy wykop /4x5/, nawlasując do badań z 1974 r. 1 znaleziono tam 10 grobów, w tye 2 Jamowe, pozostałe popielnloowe, 1 grób z przystawką w postaci kubka. V Jednym przypadku wyposażono zmarłego w brązowe kółko, ilady patyny brązowej na kościach «twierdzono w kilim wypadkach. Ceramika była bardno JeA»rotkta| naczynia wazowate z zaokrąglonym talonem brsuAo·, otaaazywame w częiei dolnej, lekko stożkowate 
szyjki.

Badania będą kontynuowane*

SAMBOROWI CE, gm.Pietrowice Wielkie Konserwator Zabytków Archeo- woj.katowioki· logiocnyoh w Katowicach
i Muzeum w Raciborzu

Badania w roku 1976 i 1977 prowadziła mgr Krystyna Kozłowska. Trzeci 1 czwarty sezon badan. Cmentarzysko olałopaln· kultury łużyckiej z 
III okresu epoki brązu.

Przebadano 7*5 ara* Łącznie odkryto 33 groby, obiekt ciało


