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rżyska ludności kultury wschodniopomorskiej z wczesnego okresu 
lateńskiego.

Prace wykopaliskowe kontynuowano tylko w części południowej stanowiska, w miejscu 
gdzie odkryto duży zespól palenisk składający się z 11 obiektów, między którymi znajdo
wało się 5 skupisk kamieni. Wytyczono 2 wykopy badawcze o łącznej powierzchni 86 m 2. 
Odkryto 3 dalsze paleniska (obiekty n r 75-77). Zawierały one po kilka fragm. ceramiki. 

Dokumentacja i m ateriały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Badania zostały zakończone.

Kłyżów, s t .  23 Państwowa Służba Ochrony Zabytków
gm . P y sz n ic a , w oj. ta rn o b rz e s -  Oddział w Tarnobrzegu
k ie
AZP 92-78/42

Badania prowadził mgr M. Florek. Finansowane przez Państwową 
Służbę Ochrony Zabytków. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z okresu halsztackiego.

Stanowisko położone jest na wysokim, piaszczystym wzniesieniu i ząjm ujejego poro
śniętą lasem kulminację o powierzchni ok. 0,3 ha. Zostało odkryte przypadkowo przy 
wybieraniu piasku.

Badania ograniczono do eksploracji grobów z części bezpośrednio zagrożonej zniszcze
niem. Wyeksplorowano 3 groby popielnicowe i jeden jamowy oraz zadokumentowano 
i zebrano m ateriały z 8 grobów naruszonych przy wybieraniu piasku. Wszystkie groby 
znajdowały się bardzo płytko, od 10 do 30 cm poniżej obecnej powierzchni, i były bardzo 
zniszczone. W większości wypadków zachowały się tylko dolne partie naczyń, rzadziej 
środkowe partie brzuśców, wyjątkowo wylewy. Prawie wszystkie naczynia były zgniecione, 
ich fragm. rozdrobnione i przemieszane. Poza ceramiką znaleziono pierścionek z taśmy 
brązowej, 1,5 zwojowy, z końcami zakończonymi trójkątnie. Cały m ateriał odkryty na 
stanowisku jest charakterystyczny dla III fazy grupy tarnobrzeskiej kultury  łużyckiej.

M ateriały znąjdują się w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, dokumentacja w Pań
stwowej Służbie Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu.

Badania zakończono.

IKoszanowa, st. 11, gm. Śmigiel, woj. leszczyńskie patrz młodszy okres przedrzymski — okres 
wpływów rzymskich

L eszcz  any, s t. 3 M uzeum Okręgowe w Chełmie
gm . Ż m udź, w oj. c h e łm sk ie  
A ZP 82-91/—

Badania prowadził Wojciech M azurek. Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Chełmie. Pierwszy sezon badań. Osada? grupy czemi- 
czyńskiej ze starszego i młodszego okresu przedrzymski ego oraz śla
dy osadnictwa z neolitu.

Stanowisko n r 3 w Leszczanach zostało odkryte przez Tadeusza Stafmskiego z Koczo- 
wa jesienią 1992 r. Je s t położone na obszarze AZP dotychczas nieprzebadanym. Fizjogra
ficznie położone jest na wschodnim pograniczu Pagórów Chełmskich. Pod względem topo
graficznym zajmuje rozległe plateau cypla w dolinie rzeki Krzywólki, na jej prawym 
brzegu. Na powierzchni stanowiska zalega gleba piaszczysta, jedynie w części zachodniej 
z większym udziałem gliny.



40 Wczesna epoka żelaza

Badania sondażowe pocięto ze względu na obecność czarnych plam na jego powierzch
ni, sygnalizujących proces postępującej degradacji. Krótkie badania przeprowadzono 
w dniach 19-21 XI 1992 r.

Założono 2 wykopy, z których tylko wykop n r 1 przebadano do końca. W wykopie n r 2 
ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne zebrano zabytki z warstwy ornej.

W wykopie 1, o wymiarach 2 x 2 m, zlokalizowanym w miejscu, gdzie odkrywca znalazł 
koncentrację fragm. ceramiki, znaleziono oprócz niej połowę przęślika oraz drobny, bliżej 
nieokreślony przedmiot z żelaza. Zebrane z powierzchni fragm. ceramiki wraz z uzyskany
mi z wykopu 1 pozwoliły na częściową rekonstrukcję 2 naczyń. Mniejsze ma gładkie, 
cienkie ścianki, formę zbliżoną do garnka oraz charakterystyczny, kołnierzowaty wylew. 
Drugie, nieco grubszej roboty, prawie dwukrotnie większe, o wysokości ok. 40 cm, ma 
pogrubiony wylew o średnicy nieco mniejszej od średnicy największej wydatności brzuśca. 
Cechą charakterystyczną tego naczynia jest łukowato zagięty do wnętrza profil dolnej 
partii brzuśca.

W warstwie ornej wykopu 2, o wymiarach 5 x 2 m, znaleziono bardzo liczne fragm. 
silnie przepalonej ceramiki о гаг nie mniej liczne grudki polepy różnej wielkości. Między tą  
masą zgniecionego rumoszu ceramiczno-glimanego znaleziono fragm. 2 przepalonych 
kości, być może ludzkich.

Spośród bogatego zbioru fragm. ceramiki z powierzchni na uwagę zasługują liczne 
wylewy kołnierzowa te oraz brzegi facetowane, niekiedy wielokrotnie, od strony wewnętrz
nej.

Ten trudny do określenia materia! ceramiczny znajduje nąj więcej analogii w tzw. 
grupie czerniczyńskiej, rozwijającej się w II połowie ostatniego tysiąclecia p. n. e., m.in. 
w okolicach Hrubieszowa. Pewne cechy tej ceramiki, jak np. facetowanie od wewnątrz 
brzegów i kołnierz o wate wylewy, znąjdują analogie w kulturze jastorfskiej, np, w grupie 
gubińskiej.

Badania na stanowisku powinny być kontynuowane na dużo większą skalę.

Î Mielec, st. 16, gm. loco, woj. rzeszowskie patrz młodszy okres przedrzymski — okres wpływów 
rzymskich

M utow o, s t. 2 M uzeum -Zam ek Górków w Szamotu-
gm . Szam otu ły , w oj. p o z n a ń sk ie  lach

Badania prowadził mgr R. Pietrzak. Finansowane przez Urząd Mia
sta i Gminy oraz Muzeum w Szamotułach. Drugi sezon badań ratow
niczych. Stanowisko wielokulturowe: cmentarzysko kultury pomor
skiej, przeworskiej i wielbarskiej oraz osadnictwo wczesnośrednio
wieczne i nowożytne.

Celem tegorocznych badań {wznowionych po 5 latach) było zabezpieczenie części 
stanowiska znajdującej się wzdłuż wybierzyska piaśnicy. Bezpośrednim zagrożeniem dla 
stanowiska był (i jest nadal) nielegalny pobór piasku.

W trakcie prac wykopaliskowych założono 8 wykopów o łącznej powierzchni 330 m2. 
Zarejestrowano 114 obiektów związanych z wielokulturowym cmentarzyskiem oraz osad
nictwem. Po analizie m ateriału wyróżniono:
— groby popielnicowe kultury pomorskiej (w tym jeden na bruku kamiennym przykryty misą)
— 2 groby popielnicowe kultury wielbarskiej (pod brukiem kamiennym)
— grób szkieletowy kultury wielbarskiej (z fibulą o wysokiej pochewce)
— 2 groby ciałopalne jamowe z okresu wpływów rzymskich
— kilkadziesiąt obiektów (paleniska, jamy, jam y postupowe) związanych z osadnictwem 
okresu wpływów rzymskich, wczesnośredniowiecznym oraz nowożytnym.

M ateriały przechowywane są w Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach.
Badania powinny być kontynuowane.


