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G órzyca, s t. 18 Wojewódzki Konserwator Zabytków
gm. loco, woj. gorzow skie w Gorzowie Wlkp.
AZP 50-06/24

Badania sondażowe na trasie gazociągu prowadzi! Przemysław Bo
browski. Osada kultury pucharów lejkowatych, ślady osadnictwa 
innych kultur.

'Literatura: Archeologiczne badania..., s. 32-41.

J a n k i  D olne, s t. 11 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
gm. H orod ło , woj. zam ojskie Katedra Archeologii w Lublinie
AZP 85-95/58

Badania ratownicze prowadzili doc. dr Jan  Gurba i dr Anna Zako- 
ścielna. Finansowane przez Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej 
w Lublinie, Urząd Gminy Horodło, Cukrownię Strzyżów SA, Fundac
ję Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej Krystyny i Stefana Du 
Château w Hrubieszowie. Pierwszy sezon badań. Stanowisko wielo
kulturowe.

Stanowisko leży w strefie krawędziowej doliny Bugu, na cyplu o ekspozycji okrężnej, 
utworzonym przez dolinę Bugu i jego lewy, bezimienny dopływ. Ekspozycja ponad wyższą 
terasę nadzalewową wynosi ok. 13 m.

Wykop sondażowy założono w północnej części wyniesienia. Stwierdzono wielokulturo
wy charakter stanowiska, natrafiając w warstwie ornej na materiały fazy nutowej kultury 
ceramiki wstęgowej rytej, kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej, strzyżewskiej, 
pomorskiej i z okresu wpływów rzymskich. Odkryto i wyeksplorowano 4 obiekty gospodar
cze, z których jeden łączy się z kulturą ceramiki wstęgowej rytej, dwa z kulturą strzyż ow- 
ską, a ostatni zawiera! pochówek kozy z naczyniem kultury wielbarskiej.

Do czasu zakończenia badań i opracowania dokumentacja i materiały przechowywane 
będą w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

Badania będą kontynuowane.

J a n k i  D olne, s t. 12 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
gm. H orod ło , woj. zam ojskie Katedra Archeologii w Lublinie
AZP 85-95/59

Badania prowadzili doc. dr Jan  Gurba i dr Anna Zakościelna. Finan
sowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Urząd Gminy Horodło, Cukrownię Strzyżów SA, Fundację Kultury 
i Przyjaźni Polsko-Francuskiej Krystyny i Stefana Du Château 
w Hrubieszowie. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury wo
ły ńsko-lubelskiej ceramiki malowanej.

Stopień zniszczenia cmentarzyska jest bardzo poważny. W wielu rejonach północnej 
części wyniesienia zlokalizowano na powierzchni skupiska zniszczonych kości ludzkich. 
W miejscu jednego z nich założono wykop o powierzchni 25 m2, odkrywając pozostałości 
bardzo płytko położonego pochówku. W pozycji in situ zachowały się jedynie kości podudzi, 
fragm. miednicy i 3 kręgi lędźwiowe. Z ich ułożenia wnioskować można, że mężczyzna 
w wieku Adultus złożony został w pozycji skurczonej, na prawym boku, głową na południe.


