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-  со -

występowały w ram tch  czasowych V V S *  Wydaje «Jï, *« nagrom adzenie naczyń nastąpiło w stosuotowo kró t
kim okresie  c u e u , najprawdopodobniej odpowiadającym atadlum ^ |g*

W humusie, w okolicach skupiska, znaleziono dwie brąto*«? zapinki A, V. 123 ta le  gające w odda-
ltn lu  od steble , i  poro sta Ιοί tu rn i  s io  orka na aprfiync*.

3 niewielkie ouiefctу  o nieokreślonym charak terze /itarysy  w przybliżeniu owalne, wypełnleka e ta ro c ia rn e , 
kształty  w profilach n ieregu larne /, zaw ierające znaczne ilości węgli drzewnych, z dużym prawdopodobieństwem 
można traktować Jako korzenlaki*

M ateriały znajdują się w PMA,
Badania będą koniynuowane.

KISLAK1, gm-Tykocin patrz
woj. białostockie neolit
Stanowi eko 2

KLYZOWA, gm. Drohiczyn 
woj. białostockie 
Stanowisko 12

p a trz
w czesne ireA ilow iecze

KOCIERZEW KOŚCIELNY 
woj. skierniewickie

Muzeum Regionalne 
w Brzezinach

Badania prowadził dr Henryk W i klak. Finansowa! WKZ w Skier nie* 
wicach. P ierw szy  sezon badań. C m entarzysko kultury łużyckiej 
z V okresu epoki brązu.

Stanowisko położone jes i na piaśnlcy chłopskiej między współczesnym cm entarzem  katolickim  a zabudowa
niami magazynowymi Gminnej SpóldsielnL Ponlew ai plaśnlca ma być zniwelowana, celem  zwiększenia area łu  ziemi 
uprawnej, WKZ w Skierniewicach podjął decyzję badań wykopali a kowych w zagrożonej niw elacją części obiektu.

Badania te na zagrożonych krawędziach p ła tn icy , poza dwoma ułamkami naczyń glinie .tych, nie stw ierdziły 
występowania zabytków.

Dokumentacja 1 zabytki znajdują etę w Muzeum Regionalnym w Brzezinach.

Badania zakończono.

KOPYDLOWO. gm. Wilczyn patrz
woj. konińskie neolit
Stanowisko 1

KOWALEWKO, gm,Oborniki Muzeum Archeologiczne
woj, poznańskie w Poznaniu
Stanowisko 3

Badania prowadziła m gr Ewa ftajkowaka. Finansował WKZ w P o z
naniu. Drugi sezon badań. C m entarzysko ciałopalne kultury łużyc
kie j % przełom u epoki brązu 1 żelaza.

Badania ratow nicze koncentrowały s ię  w najbardziej zagrożonej, połu(kilowej części cm entarzyska. P rz e b a 
dano obszar o powierzchni około 270 /łączn ie  47 Ь m^/ 1 wyeksplorowano 73 grobów wyłącznie ciałopalnych, k tóre 
zalegały na różnej głębokości, od 20 do 1 DO cm.

Wszystkie obiekty z tego cm entarzyska były grobami popielnicowymi. W iększość z cuch posiadała  kamienne 
oh iit a wy iub bruki o nieregularnym  kształcie, Tylko w przypadku 3 grobów obstawa m lcia dość regu larny  kształt 
zbliżony do prostokąta. Kilkanaście obiektów nie posiadało żadnych obwarowań t  nakryć kamiennych. W większości 
były w nim groby pojedyncze, tylko w 10 przypadkach wyposażono je  w dwie lub trzy  popielnice. Konstrukcja tych 
grobów była piętrowa. Obiekty nie tworzyły określonego porządku, chociaż usytuowane były stosunkowo gęsto.

W większości grobów odkryto znaczną ilość m ateriału  ceram icznego. Sporadycznie występowały tylko obiekty 
z pojedytictym naczyniem «popielnicą. C eram ika była dość zróżnicowana. O prócz form  wazowatych wystąpiły garnki, 
m isy, am fory, kubki, czerpaki, dzbanki. Jak również inne form y ceram iczne, Do najciekawszych należą: grzechotki 
w kształcie ptaków, wałka, groszkowate, gliniany stoliczek, p taszek  oraz fragm ent dyszy odlewniczej.

W grobach odkryto również bogactwo zabytków metalowych. .W śród olch należy wymienić; siek ierkę brązową, 
szpile brązowe, zapinkę, zawieszkę brązową, długo w opracie rogowej, brązową iglę, groclk, żelazny nóż.

Badania będą kontynuowane.


