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PP Pracownie Konserwacji Zabyt
ków Pracownia Badawcza Archeolo
giczno-Konserwatorska Oddział
w Poznaniu

Badania prowadzili dr Ryszard Maz*trowekl 1 mgr
Edward Kraue« /autor sprawozdania/· Finansowała
Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wottaej w Poznaniu.
Pierwszy 8«zon badań. Stenowi»ko wielokulturo
we jł osadnictwo kultury pucharów lejkowatych,
amfor kulistych, trzciniecklej, łuftyokiej, po
morskiej i äreänlowlecxa.

Stanowiska położone są na prawi« płaski« cyplu płata wysoozyanowego aiędzy dolineal Warty 1 Telerzyny, na wyaołrodd środ
kowej terasy, na terenie projektowanego zbiornika wodnego "Jaaiorako*;
*
Ha podstawie analizy Mteri&łu powierstiwtiwej* i badań
sondażowych stanowiska przeznaorono do bodaä wjfriml 1nl»>wj><Ji.
Poprzedzono je wykonaniem planu aytuaoyjiKt-wyacfcoMfowago, bpdeeiwi wiertaiczywki, pobrani«· próbek glebowyA aa zawartość
foaforu oraz sacsegółowyni badania»! in n i n r i i i w i . które
pozwoliły bliżej zlokalizować osady poszczególnych Multur.
Praoe wykopaliskowe zdecydowano się рггаргомаДа К na obясагга teoooqntracji ceramiki łużyckiej 1 przeworskiej. Wytyczo
no wykop V keertałole litery "L* o powierzcłani 52,5 ara; Prry
poeooy spychaoza zdjęto wareiA^ próchnicy ornej na głębokość
do ok, 0,5 m. Wykonano inwentaryzacją całej odkrywki oraz wyeksplorrwano obiekty;
V auade na obszarze odkrywki wydzielono 1 wyeksplorowano
około 700 obiektów nleruchonycti w postaci różnego rodzaju i
przeznaczenia jaa, palenisk, zieoianek, dołków posłupowych,
skupisk cerasikl, saKotnia stojących naczyń.
Na obecnym etapie badań trudno jaszcze określić azczeiłowo przynależnoAc kulturową znacznej ilości obiektów,
lewątpllwle jednak liczniejsze są obiekty kultury łużyckiej
z V okresu epoki brązu i halsztackiego C. Obiekty kultury
przeworskiej występują w mniejszej lloéol, datować ja nożna
na starszy podokres rzymski, chociaż występują taki· obiekty
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późnolateńskie· Wydzielono takie po 1 obiekcie kultur amfor
kulistych i pucharów lejkowatych*
Ruchomy materiał źródłowy stanowią głównie ułamki naczyń
glinianych, polepa, węgle drzewne i bardzo sporadycznie mater
iał коахау dla którego przetrwania nie Istniały na etanowiaku
korzystne warunki.
Materiały i dokumentacja znajdują się obecnie w PBAK K Z
w Poznaniu·
Badania wykopaliskowe zakończono.

PALUCHY, gm.Sieniawa
woj.przemyskie
Stanowisko 1

Muzeum Okręgowe
w Przemyślu

Badania prowadził mgr Stanisław Lewandowski.
Finansował WKZ w Przemyślu, Czwarty sezon ba
dań. Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej z IIIIV okresu epoki brązu oraz z okresu halsztaokiego С i D,
Kontynuowano badania z lat ubiegłych. Wykop szerokości
6 m, długi ne 90 m przeciął centralną część cmentarzyska;
Uchwycono dalszy odcinek wschodniej granioy cmentarzyska,
stwierdzono Jednak, że groby sięgają dalej na zachód nii ocze
kiwano. Łącznie przebadano obszar o powierzchni 503 m2, wyekaplorowano 129 grobów, z których ostatni nosi numer 405.
Na cmentarzysku dominują pochówki popielnicowe, w mniej
szej ilości występują ciałopalne groby jamowe, odkryto dalsze
dwa groby ezkieletowe o względnie bogaty® wyposaienlut szpila,
brasolety, wyroby krzemienne /m.in.trójkątny grocik strzały/.
W materiale ceramicznym liczną grupę fore stanowią na
czynia wazowate o dwustożkowatym lub baniastym kształcie;
Wiele okazów waz nosi ślady czernienia, niektóre aa zdobione
ornamentem linearnym i plastycznym /w postaci guzków nalepia
nych nieco powyżej załomu brzuśca/. Odkryto tez wiele garnków
tulipanowatych o gładkich lub pionowo obmazywanyoh palcami po
wierzchniach 1 jajowate zdobione wałeczkami 1 guzami, posia
dające niekiedy rząd dziurek biegnących tuż pod krawędzią otwo
ru, W Paluchach zaobserwowano różne typy mis półkulistyoh i
profilowanych, czerpaki oraz rzadko spotykane łyżeczki i tygielkl odlewnicze.
Zabytki metalowe są reprezentowane przez szpile /najczęś
ciej o główce rozklepanej 1 zwiniętej w uszko/, bransolety,zwoje
drutu, blaszki oraz kolczyki "scytyjskie". W kilku grobach wy
stąpiły żelazne brzytwy;
Stosunkowo licznie w grobach oraz ich otoczeniu wystąpiły
przedmioty z krzemienia, a w jednym z pochówków halsztackich
znaleziono półfabrykat toporka kamiennego·

