Tadeusz Kaletyn,K. Maksymowicz
Gliniany, pow. Wołów. Stanowisko 1
Informator Archeologiczny : badania 6, 61

1972

61 -

FURMANY, po w. Tarnobrzeg
Stanowisko 1

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Badania prowadziła mgr Ewa Szarek-W aszkowska.
Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. T rz e
ci sezon badań.Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej
z epoki brązu.
Stanowisko położone je st w północnej części wsi na piaszczystej wydmie przeciętej
drogą z Furmanów do Sokolnik. Było ono badane w latach 1959-60 przez Janinę i
Adama Kraus sów« którzy odkryli 39 grobów ciałopalnych. W 1972 roku przebadano
dalsze 60 grobów ciałopalnych /n r 40 -100/ i 1 szkieletowy /n r 101/.
Pochówki ciałopalne miały wyłącznie formę popielnicową i można je datować na V
okres epoki brązu« zaś grób szkieletowy najprawdopodobniej na n i okres epoki brązu.
W grobach ciałopalnych oprócz popielnic często przykrytych m isam i występowały
dość liczne przystawki - czerpaki i naczynia miniaturowe. Wśród kości w popielnicach
znaleziono przedmioty z brązu: kółeczka i łańcuszek wykonane z drutu.
Ceramika posiada cechy charakterystyczne dla grupy tarnobrzeskiej.
Grób szkieletowy wyposażony był w kilka naczyń« które ustawione były w pobliżu
głowy oraz ozdoby brązowe: naszyjnik« szpilę« bransoletę i siedem pierścionków.
Zarówno ceram ika jak i bransoleta i szpila reprezentują fromy charakterystyczne
dla wczesnego okresu kultury łużyckiej.
Badania będą kontynuowane.
GLINIANY, pow. Wołów

Konserwator Zabytków Archeologicznych

Stanowisko 1

we Wrocławiu
Badania prowadzili m gr Tadeusz Kaletyn
1 m gr K. Maksymowicz. Finansowali WKZ
we Wrocławiu i Prezydium PRN w Wołowie.
Czwarty sezon badań. Cmentarzysko k u ltu r y
łużyckiej.

Przebadano obszar o powierzchni 4 arów. Zbadano i wyeksplorowano 90 grobów
/num ery od 190 do 280/. Ich wyposażenie stanowiły przede wszystkim wyroby gli
niane występujące w ilości od 1 do 25 naczyń.Groby zalegały na głębokości od 0.2
do 0.90 m . Większość grobów był« przykryta lub obłożona kam ieniami. Ponadto
inwentarz grobowy obejmował noże żelazne, szpile, naszyjniki i zapinki brązowe. W
kilkunastu popielnicach między ludzkimi przepalonymi kośćmi znajdowały się p rze
palone kości zw ierzęce.
Badania będą kontynuowane.

