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Нцнда Okręgowe 
w Chełmie

Badania prowadził mgr Stani sław Gołuh. Finansowało Muzeum 
Okręgowe w Chełmie, Pierwszy sezon badad. Qzenta rżysko 
ciałopalna kultury łużyckiej.

Stanowisko odkryto w trakcie badad powierzchniowych o bazaru 75-89 t wyefeaplorowano wydobyty 
przez orkę grób. 1

Cmentarzysko położone jest na południowym zboczu niewielkiego wzniesienia przy małej dolin
ce г okresowym cieki ea.

Nałożono dwa wykopy o powierzchni 48 w2. * Lokal iłowano grób nr 2 z bedad powierzchniowych, 
dodatkowo wydobywając przystawkę. Razee wyeksplorowano 41 grotzhr, w tym 2 jamowe 1 39 popielnicowych, 
z reguły zniszczonych orką w górnych. partiach.

Dotychczas odkryte groby zachowają układ rządowy, brak zarysów jon grobowych, popielnice 
wkopane eą niemal na jednakowej głębokości w Żwirowaty piasek, Czasami naczynia obłożone są kamienia- 
ml narzutowymi. Kle stwierdzono wyposażenia. Nielicznie wystąpiły od łupki 1 łaszcz ni« z krzemienia 
narzutowego.

Groby jamowe /nr 28 i 4Q/ posiadają wyraźne zarysy i kilkucentymetrowe okrągłe skupiska zbi
tych, przepalonych kotfct pślaA po organicznym pojemniku^, w  grobie nr 40 spąg jamy wyłożono ka
mieniami.

Badania będą kontynuowane*

ΙΛΝλϋλ, gm. Połaniec Uniwersytet Warszawski
woj. tarnobrzeskie instytut Archeologii
Stanowisko 1

Badania prowadzili dr Bolesława Choonentowska 1 dr Jan
Michalski. Finansowała Dyrekcja Elektrowni ija, T.Sożcluei-
ki w Połartcu. Dwunasty sezon badad. stanowisko wielokultu
rowe - w tym roku badano osadą i cmentarzysko grupy tarno
brzeskiej kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza.

Prace wykopaliskowe koncentrowały się «r południowo-wschodniej części stanowiska 1 miały na
celu przabiedzenie zasiągu cmentarzyska grupy tarnobrzeskiej kulturyIłużyckiej, odkrytego w roku u-
biegtym, oraz poczynienie dalszych uztaled odnośnie rozplanowania osady o tej samej przynależności 
kulturowej, Założono dslewi.ć wykopów o łącznej powierzchni 5*5 ara-

V obrąbie cmentarzyska odkryto jedynie dziewięć grobów popielnicowych* Niestety w dalszym 
ciągu nie udało slą określ Łó zasiągu obiektu, 0 ile w roku ubiegłym dość niejasna była sytuacja stra
tygraficzna odkrywanych grobów, to w tym sezonie były one wyraźnie wkopane w warstwą kulturową osady. 
Wyposażenie popielnic było ubogie. W jednym przypadku w popielnicy znaleziono mały czerpak, w trzech 
przypadkach drobne metale*

ifa terenie osady badano obszar występowania wyrstwy kulturowej nasyconej dużą ilością cerami
ki i polepy z odciskani konstrukcyjnymi, oraz z jamami gospodarczymi w jej spągu. W tym roku wykopy 
z tego rejonu dostarczyły znacznie mniej materiału, dzięki czemu można a grubsza określić strefą In
tensywniej wykorzystywaną gospodarczo.
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V· petyferli osady t cmentarzyska natrafiono n» niowielkl skarb .przeplotów i brązu» Były to 
cztery zawieszki typu “Trtąoówka" 1 dw* kawałki pdłsurowca w |e*teel gruba go drugu brązowego, umlast- 
с*оne w niewielkim naczyniu gliniany«.

' Cmentarzysko, osada 1 skarb przypadają na wczesną epoką żslaze fttl faza rozwoju grupy tar
nobrzeskiej/»

Badania bądą kontynuowana.

ZIELENICA, g*. Górowo Iławeckie Muzeum Harmtt 1 haaur
woj- olsztyriikie * Olsztynie
Stanowisko S

Badania prowadził mgr Mirosław Roffman» Finansowało 
Muzeum Metali 1 Mazur w Olsztynie» Pierwszy sezon hadert. 
Zniszczony kurhan z wczaanej apokt żelaza.

Badania zniszczonego przez orką kurhanu objąły przestrzeli 30 m^» w trakcie prac uchwycono 
spodnią czątfd kurhanu z zachowanymi jeszcze frsr »ntemt płaszcza kamiennego- Od a łontąto rdenial frag
ment krggu zbudowanego z dużych kamieni /maksymalna wymiary 5(1 ж 35 x 30 cm/ ułożonych dłuższymi 
bokami do siebie., w odkrytej partii kurhanu płaszcz kamienny przykryty był warstwą bardzo tłustej
gllny.

Pod płaszczem kamiennym wystąpił owalny, wydłużony po oal M - S  płytki obiekt, którego wy- 
pełnlsko stanowili spalenizna z drobnymi wąglaml drzewnymi. W obrąbie obiektu odkryto la.tn. fragment 
naczynia sltowetego, liczne zabytki z brązu, w tym dwia nieduże sztabkl oraz przepalone kodcl. w 
południowo-zachodniej ciążei obiektu wystąpił żlad po wbitym slupie.

w południowej partii kurhanu uthwycono konstrukcją z małych kamieni, w obrąbie której wys
tąpiły do<ć llctne fragmenty ceramiki, przepalone kożcl 1 nlellczn· wągle drzewne,

Materiały i dokumentacja z badort złożone są w Muzeum warnll 1 Mazur w Olsztynie.

Badania nie bądą kontynuowane.

ŁŁOTOPOLE. gm. Lipno 
woj. włocławskie 
Stanowisko 2
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