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-7 0 Muzeum Okręgowe
w Gorzowie Wielkopolskim

RZEP1N
woj. gorzowskie
Stanowisko 2

Badania prowadził mgr Tadeusz Szczurek przy udziale
Stanisław a H rybacza. Finansowało Muzeum Okręgowe
w Gorzowie Wlkp. oraz Urząd M iasta i Gminy w R zepi
nie. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej z epoki
brązu.
Cmentarzysko odkryto podczas budowy m leczam i, natomiast zg ło sze
nie odkrycia nastąpiło tuż przed oddaniem zakładu do rozruchu. Badania r a 
townicze polegały na wyeksplorowaniu grobów odsłoniętych w wykopach e n e r
getycznych w obrębie m leczam i. Ogółem odkryto 8 grobów o różnym stop
niu zniszczenia.
Stwierdzono, że wszystkie groby nakrywane były brukiem kamiennym
/niektóre kamienie celowo łupane/. Popielnice wraz z przystawkami um iesz
czano w plasku calcowym na przeciętnej głębokości 40-50 cm. Z ary sy jam
grobowych z reguły nie były uchwytne. W w iększości obiektów przystawki
odwrócone były do góry dnem, natomiast popielnice zawsze skierowane wy
lewem do góry. Te ostatnie były także niekiedy przykrywane misami. W jed 
nym przypadku naczynie przystawne posiadało?pokrywkę. W niektórych zn isz
czonych wcześniej pochówkach znajdowały się podobne przedmioty brązowe i
paciorki fajansow e. Ponadto stwierdzono rytuał niszczenia naczyń na b ru 
kach kamiennych, a być może też i narzędzi /w śród kamieni bruku nad g r o 
bem nr 1 tkwiła zużyta siekierka kamienna/.
Badania pozwalają przypuszczać, że cmentarzysko je st bardzo ro z leg 
łe. Uratowane groby datować można na IV okres epoki brązu.
M ateriał z grobów stanowi w łasność Muzeum Okręgowego.
W najbliższych latach badania winny być wznowione.
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Muzeum Archeologiczne
w Gdańsku

Badania prowadził mgr Andrzej Niwiński. Finansowało
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 1 WKZ w Słupsku.

- 71 Szósty sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe grupy
kaszubskiej kultury łużyckiej z IV i V okresu epoki
brązu.
Przebadano kurhan V o średnicy około 16 m i wysokości 1,40 m.
Stwierdzono, że był on już badany w okresie międzywojennym. Z ałożo
no wzdłuż przekop prowadzący do środka kurhanu i otwarto skrzynię z a 
b ierając jej zaw artość. Pomimo to badania pozwoliły na poczynienie s z e 
regu obserw acji co do konstrukcji kurhanów i chronologii względnej
użytkowania niektórych z nich. Ustalono dwie fazy budowy kurhanu.
Z materiału zabytkowego odkryto dwie popielnice gliniane oraz dużą
ilość luźnej ceram iki.
M ateriały złożono w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Badania będą kontynuowane.

SMOLNA, gm .O leśnica
woj.wrocławskie

Muzeum Archeologiczne
we Wrocławiu
Oddział Muzeum
w Oleśnicy

Badania prowadziły mgr mgr Jadwiga Bukowska i Danuta
Wojciechowska. Finansowało Muzeum Archeologiczne
we Wrocławiu. Drugi sezon badań. Cmentarzysko c iało 
palne kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu i okresu
halsztackiego.
Przebadano obszar o powierzchni około 3 arów i wyeksplorowano
9 obiektów, w tym 7 grobów i 2 jamy paleniskowe. W wyniku badań udało
się u stalić zasięg cmentarzyska od strony wschodniej. W iększość grobów
posiada obstawę kamienną. Przeciętna ilo ść popielnic w grobach waha się
od jednej do trzech, zaś największa ilo ść naczyń w grobie wynosi 12 sztuk.
Do ciekawszych zabytków należą: naczynie w formie owalnej puszki z po
krywką, zaś wśród zabytków metalowych - szpila brązowa z podwójną głów
k ą. Dwie jamy paleniskowe były wypełnione przepaloną ziemią z fragm enta
mi ceram iki, węglem drzewnym i przepalonymi kośćmi. Teren cmentarzyska
zagrożony jest pracami ziemnymi.
M ateriały będą złożone w Muzeum w O leśnicy.
Badania będą kontynuowane.

