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Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu

Badania prowadziły mgr Alicja 
Gałęzowska i mgr Urszula Szama
łek. Finansował WKZ w Poznaniu. 
Cmentarzysko kultury łużyckiej 
z IV i V okresu epoki brązu 
i okresu halsztackiego C.

Badania posiadały charakter ratowniczy. Przeba
dano krawędzie wyoierzyska, a ponadto wykopy założono na 
dwóch pozostałych w jego wnętrzu "świadkach" i w południo
wo-zachodniej części wybierzyska. Odkryto 3 groby popiel
nicowe /w tym 2 w obstawie kamiennej/, 5 palenisk oraz 13 
jam o wypełnisku ciemnobrunatnym. Wyposażenie grobów sta
nowiły nieliczne przystawki, a w jednym znaleziono szczyp- 
czyki żelazne i fragment kółeczka brązowego.

Kie planuje się dalszych badań.
SAMBOROWICE, gm.Pietrowice Wielkie
woj.katowickie Uniwersytet Jagielloński
Stanowisko A .Instytut Archeologii

Koło Haukowe Studentów 
Archeologii UJ

Bac aia prowadził mgr Dominik 
Abłamowicz wraz z zespołem pod 
kierunkiem prof.dr.hab.Marka Ced- 
la. Piąty sezon badań. Finansował 
WKZ v/ Katowicach i TEZR w Racibo
rzu. Cmentarzysko grupy śląskiej 
kultury łużyckiej z III i IV okre
su epoki brązu.

Cmentarzysko jest położone na prawobrzeżnej tera
sie rzeki Troji w odległości ok. 1.100 m od zabudowań miej
scowego PGR-u. Celem badań było przebadanie niszczonego 
przez głęboką orkę obszaru, a ponadto zbadanxe zasięgu sta
nowiska. Łącznie przebadano obszar o powierzchni 470 m?.

Groby występujące na głębokości od 0,30 do 1,00 m 
znajdują się wyłącznie w warstwie piasku. Nie stwierdzono 
pochówków v/ warstwach les3u. Odkryto 40 grobów, w przeważa
jącej części popielnicowych, 11 jam, a ponadto zabezpieczo
no 2 groby znajdujące się na powierzchni. Groby oznaczono 
numerami od *74 do 115. Funkcję urn pełniły głównie naczynia 
wazowate o prostej szyjce, garnki o brzuścu jajowatym, na
czynia dwustożkowate i guzowe.

W strefie starszej w grobie występują 2-3 naczy
nia. Wyróżnić tu należy grób «1, w_którym znaleziono^ na
czyń, z których 2 /dzbanek guzowy i fragmenty amforki gu-
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zowej/ znajdowały się я dużym naczyniu wazowatym /średnica 
43 cm/, zdobionym karbowaniem na załomie· Również obecność 
wyrobów brązowych /fragment ostrza szpili brązowej, skręt, 
drucik/, a ponadto 2 uszek kościanych i stopionej bryłki 
szkła z brązem wyróżniają ten grób spośród pozostałych.

W strefie młodszej w grobach występuje przeważ
nie większa ilość naczyń /5-6/, najwięcej w grobie 112 
/9 naczyń/. W tej części cmentarzyska znaleziono sporą 
ilość ceramiki grafitowanej· Uwagę zwraca występowanie na
czyń dwustożkowatych, zdobionych pasmem zakreskowanych 
trójkątów /groby 99, 111/, a także naczyń wazowatych zdo
bionych szerokimi, pionowymi żłobkami / groby 110,115/. 
Wyposażeniem wyróżnia się grób 111, w którym odkryto na
czynie dwustożkowate zdobione pasmem zakreskowanych trój
kątów /popielnica/ przykryte misą 1 czerpak wazowaty z ma
łymi guzkami. W popielnicy znajdowały się 2 skręty brązo
we, haczykowato zagięty drucik brązowy oraz 146 paciorków 
szklanych barwy niebieskiej, ułożonych wzdłuż ścianek wyle
wu naczynia. Analogiczny 1 paciorek pochodzi z czerpaka. 
Paciorki te charakteryzują się naturalną barwą i połyskiem 
w przeciwieństwie do 2 dalszych, znalezionych w grobie 112 
/matowe, lekko różowawe - wynik działania ognia/.

Wśród wyrobów metalowych należy wyróżnió frag
menty szpil: z główką tarczkowatą i kulką na trzonku, z 
główką rozklepaną i zwiniętą w uszko, a główką lekko stoż
kowatą i zgrubiałym trzonkiem, a także z główką lekko 
grzebykowatą. Ponadto znaleziono sporą ilośó skrętów brązo
wych, fragmenty trzonków szpil, 13 nitów brązowych, frag
ment sztabki brązowej z podniesionym brzegiem i śladami po 
nitach.

Materiały pochodzące ze strefy starszej można ge
neralnie zaliczyć do III okresu epoki brązu, natomiast z 
młodszej - do IV, a być może również do V okresu epoki brązu.

Z humusu i podglebia pochodzi duża ilość zabytków 
nie łączących się bezpośrednio z cmentarzyskiem. Są to wyro
by krzemienne /np. małe ostrze liściowate typu lyngby, tyl- 
czaki, półsurowiec wiórowy i odłupkowy, fragmenty rdzeni/, 
jak również fragmenty ceramiki lateńskiej.

Materiały złożono w Muzeum w Raciborzu.
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