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Założono 4 wykopy sondażowe w celu uchwycenia granicy występowania zespołów grobowych i oceny 
powierzchni całego stanowiska.
Sonda* nr U /Е /  o wym. 2 i 3 0 n *  przeciął północny skraj nieistniejącego jo l małego stawu, który prawdo
podobnie ograniczał cmentarzysko od strony wscboxfciiej t południowo-wschodniej, Natraflcmo na ślady zale
wania stropowej warstwy cmentarzyska /  w czasie waz traft powodziowych/, w postaci drotziych iragmwiEów 
węgli drzewnych 1 tu elle mych fragment ów ceramiki, ktdre zalegały w warstwie brzegowej. Na planie wykopć 
wyraźnie zarysowane są kolejoe poziomy opadania lustra wody. Nal rtałoby przedłużyć sondaż w kleru tiku 
wschodiłm w celu ostatecznego wyjatolwilA kwestii zasięgu występowania grobów ·  tej części cmentarzyska.
Sondaż nr Щ /N / o wym. 2 z 30 m ·  zawierał tylko jeden grdb odkryty oa głębokości 30 cm od powierzchni 
ziemi. Öyi to grdb popielnicowy nr 32. Jam a, do kWWej ztoiono ptąńfckucę zawierała ro suUd stosu w postaci 
węgli drzewnych 1 drobnych fragmentów prtepaldiycb kości, nóZ Żelazny silnie skorodowany oraz fragmenty 
naczyń. Pogłębienie wschodniej części soncteiii potwierdziło istnienie lokalnej wysoczyzny zbudowanej z 
gliny, piasku 1 iłów* na której założone było badane cmentarzysko. Z  powo<fai częstych wylewów Wlały mada 
rzeczna nawarstwiła alę wokół tego wyniesienia 1 spowodowała* *e Jego ekspozycja w rześtśe  terenu jesr 
nieznaczna. Groby znajdujące się w kulminacji dawnego wynla siania zalegają w piasku płytko pod powierzch
nią ziemi ornej, Już oa głębokości 25-27 cm* natomiast a krajne, oddalone od tej kulminacji, zagłębione sa 
w warstwę mady rzecznej na głębokości 60*70 cm od powierzchni need .
Sonda* a r  IV /  S/ o wym. 1 x 2 3  n  * zawierał 6 grobów ciałopalnych, siódmy grób uchwycono w profilu za
chodnim, пагогшк północno-zachodni. Sonda* cennie rozstrzygnął kweattl południowej granicy cmentarzyska, 
gdyt zawierał znaczną, w stosunku do powierzchni, ilość obiektów, a przedłożenie go uniemożliwia usytuowane 
poprzecznie do wykopu ogrodzenie okalające zabudowania gospodarskie.
Sonda* nr V /N / o wym. 1 z 30 In -  jeat от równoległy do eondstu Ш i prostopadły do snndaiu nr I /W / г 
1964 r. Wytyczony został między dwoma rzędami drzew młodego « d u , jeet więc węZszy od pozostałych wy
kopów o i m. Natrafiono na wschodnią krawędź wykopu z 1943 r. Jednak i teo sonda* nie praynlóeł rozstrzyg
nięcia co do północnego zasięgu cmentarzyska, gdy* w północnej Jego części odkryto grób nr 43, który dostar
czył licznych fragmentów ceramiki, kamienny ciężarek 1 silnie skorodowany fragmen. Żelaznego nota. Ułamie 
ceramiki nie tworzyły skupiska, resztki stosu zostały zsypane do jamy grobowej.

Łącznie w wykopach sondażowych odsłonięto i wyeks plorowało 13 grobów# « ary»капу m ateriał zabyi* 
kowy datowany jest pomiędzy póśną fazą młodszego okresu przedrsymeklego /A 3/  a młodszą Cezą wczesnego 
okresu wpływów rzymskich /В 2/. Cmentarzysko w fTiłnkirb wycfatj· się być stanowiskiem p r секта czającym 
prawdopodobnie 1 ha powierzcłsu, a ustalenie zasięgu występowania zespołów grobowych pozostaje nadal 
aktualnym zadaniem badawczym.

Badania będą kontynuowane.
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Badania objęły część cmentarzyska poŁoiocą na północ od drogi GraMce-GuOln. Osiągniętym celem 
badaó było określenie północnego zasięgu cmentarzyska. W pierwszym wykopie zaio2<*iym w północnej częś
ci cmentarzyska o powierzchni 644 odkryto na krawędzi cmentarzyska grooy 1.57*161, Były to groby ja 
mowe o ubogim wypośazenlu. Ułamki tiaczyd wykonanych na kole garncarskim w ich Inwentarzu wąkazują na 
pochodzenie z Ш fazy kultury lubo*ryckiej / w prxybll*«nlu Cg/. Drugi wykop o powierzchni 250 m zaloZcsic 
w połudnlown-w schodni ej części cmentarzyska. Odkryto tam dwa groby Jamowe 162-153. Na podstawie boga
tego wyposażenia oba groby moina wiązać z 11 fazą trwania kultury iubaezycłdej, Drugi z odkrytych tam 
grobów jeat najprawdopodobniej grobem podwójnym. Jego wypełnlsko o ró*nytn charakterze w górnej 1 dol
nej części było przedziale*!· warstwą plasku z minimalną domieszką próchnicy. Niestety tylko dolna część 
zawierała bogatsze wyposażenie składające się xxwln. ze sprężyny 1 klucza zamka, przęśllks г piaskowca* 
fragmentów grzeM eiia trójwarsfwowego, szpil kościanych, okucia l noża.

Materiały l zbiory znajdują się aktualnie w Zakładzie Archeologii Nadodrza ШК.М PAN we Wrocławia.

Badania bęt^ kontynuowane.

* 9 4 *

GRODZISK, gm. Grębków 
woj. siedlecki· 
Stanowisko 1

p a trz
wczesne średniowiecze


