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GÎ)RA, gm.Pobiedziska patrz
woj.poznańskie wczesne średniowieczeStanowisko 1t .
GÖRA, gm.Warta Muzeum Archeologiczne
woj.sieradzkie i Etnograficzne w Łodzi
Stanowisko 2

Badania prowadził mgr Gabriel Ry- 
cel. Finansował WKZ w Sieradzu. 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko 
kultury przeworskiej z okresu 
wpływów rzymskich.

Prace” wykopaliskowe stanowiły kontynuację badań 
ratowniczych, rozpoczętych w 1979 roku. Przebadano obszar 
ok. 1 50 m2 zabezpieczając groby zlokalizowane w pobliżu 
krawędzi piaśnicy, biegnącej w kierunku współczesnego 
cmentarza. Odkryto 5 grobów kultury przeworskiej, w tym 4 
jamowe i 1 popielnicowy. Oprócz ułamków naczyń i przepalo
nych kości ludzkich, znaleziono igłę żelazną i wisiorek 
wiaderkowaty /grób 17/i szpilę żelazną /grób 18/ oraz 
fragmenty dwóch fibul brązowych /grób 20 i 21/.

Cmentarzysko datowane jest na schyłek fazy Bg/C-j.
W najbliższej przyszłości nie przewiduje się kon

tynuacji badań.
GRÖDEK NADBUŻNY, gm.Hrubieszów Uniwersytet Marii Curie-
woj.zamojskie Skłodowskiej w Lublinie
Stanowisko 1 d Zakład Archeologii Polski

Badania prowadził mgr Andrzej Ko
kowski i Piotr Boruch. Finansował 
Urząd Wojewódzki w Zamościu. Dru
gi sezon badań. Osada kultury 
czerniachowsklej z fazy C„-D OWR. 
Osada ? /lub cmentarzysko/ z epo
ki brązu /III М/* Osada kultury strzyżowskiej ’z wczesnej epoki 
brązu.

W trakcie regulacji pola jego właściciel odsłonił 
stropy trzech obiektów o wymiarach około 5 x 4 m każdy. W 
stropie jednego z nich znaleziono naczynie i przęślik kul
tury ozemiachowskiej* Chaty znajdują się w pobliżu połud
niowego /przebadanego wcześniej/ skraju osady, zniszczone
go aktualnie przez budowę kolei /LHS/.

Przebadano powierzchnię 75 , odsłaniając dużą
część jednej z chat, nieznacznie zagłębionej w ziemię. W 
jej wnętrzu obok ceramiki toczonej, obtaczanej i lepionej 
w ręku znaleziono kilka fragmentów ciężarków tkackich, 
przęślik 1 nóż żelazny.

- 155 -



Obok narożnika SE budynku zlokalizowano intere
sujące palenisko wypełnione substancją żużlową, bardzo 
zbliżoną do piany po wytopie szkła. Nie stwierdzono jednak 
innych odpadków poprodukcyjnych.

Wkop chaty zniszczył obiekt z epoki brązu, z któ
rego zachowały się w wypełnisku pojedyncze fragmenty cera
miki, brzeszczot mlecza brązowego i naramiennik z wolutowy
mi zakończeniami. Obok natrafiono na płytki obiekt kultury 
strzyżowskiej, w którego wnętrzu znaleziono między innymi krzemienny sztylęt.

Badania będą kontynuowane.
GRZYENICA, gm.Manowo Konserwator Zabytków
woj.koszalińskie w Koszalinie

Badania prowadził mgr Ryszard Wo- łągiewicz. Finansował WKZ w Kosza
linie. Dziewiąty sezon badań. 
Cmentarzysko kultury wielbarskiej 
ze starszego okresu rzymskiego. 
Rezerwat zabytków archeologicz
nych "Kręgi Kamienne”.

Zakończono badania we wschodniej części cmentarzy
ska, gdzie odkryto 55 pochówków ciałopalnych i szkieletowych 
z fazy B2-

Zbadano odkryty w poprzednim sezonie kr^g kamien
ny nr V. Krąg posiadał pierwotnie 12 głazów, z których za
chowało się 11. We wnętrzu kręgu nie stwierdzono śladów 
steli środkowej, ani też śladów jakiegokolwiek pochówku.
Przy jednym z głazów znalazły się nożyce kabłąkowe z fazy 
B2 · W kręgu V stwierdzono następującą stratygrafię: humus 
współczesny leśny, warstwa piasku pochodzenia wydmowego 
/bez zakłóceń/, ciemnobrunatna warstwa próchnicy, brunatna 
warstwa próchnicy z piaskiem oraz żwirowaty piasek pocho
dzenia calcowego. Z tych warstw jedynie warstwa ciemnobru
natna próchnicy nie wykraczała poza obręb kręgu i stanowi
ła jego poziom użytkowy. Zalegająca pod nim warstwa bru
natnej próchnicy z piaskiem stanowi pozostałość osady kul
tury łużyciej z paleniskami i jamami. Stratygrafia kręgu V, 
a zwłaszcza nakrywająca poziom użytkowy warstwa piasku 
wydmowego, świadczą dowodnie, że krąg o średnicy ok. 15 m 
nie miał steli i należy do odmiany 1 /głazy wolnostojące 
bez obwarowania kamiennego/, znanej w Grzybnicy /krąg nr 
IV/. Krąg V jest pierwszym kręgiem bez steli środkowej 
odkrytym w Polsce.

Badania będą kontynuowane.
INOWROCŁAW Uniwersytet im. Adama
woj.bydgoskie Mickiewicza w Poznaniu
Stanowisko 95 ' Instytut Prahistorii

Zespół Badań Kujaw
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