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DUBECEKO
woj* chełmskie
stanowisko l

Badania prowadziła mgr Halin* Wróbel, Finansował: UMCS
v Lubiini· t biura Badart t DoRumeatacj i labytków v Chełmie
ore» dotacje x tematu KP ΓΓΓ 35. Drugi saxon badart. Kurhan
kultury trzcłntecklej* Siady osadnictwa mzolltycznego
oraz osada kultury pucharów lejkowatych.
Kontynuowano prace w ćwiartkach A 1 C, badane ćwiartki; H P
2
obrębem kopca. Łącznie przebadano ok« 330 я powierzchni.

oras założono * wykopy рога

Stwierdzono r że w centrum kopca *łożone zostały na pierwotnym poziomie grantu w pozycji nieanatomicznej nadpalone szczątki kostne 2 Lub 3 oaobnikówj są to głównie Rości długie kończyn oraz
czaszki. Przysypano je warstwą zawierającą pozostałości stosu w postaci dużej Ilości węgli drzewnych,
na ogół rozmytych oraz przepalonych kości zwierzęcych. Warstwa ta,kształtu owalnego, mięła średnice
15 i 17 m, Wad nią znajdował się jaśniejszy żółtawy piasek z przemyciami próchniczymi.
W pobliżu skupiska kości znajdował się brązowy miniaturowy sztylecik bądś grocik ze śladami
drewnianej oprawki. Ceramika 1 materiały krzemienne związane z kopcem odkrywane były w różnych miej
scach nasypu, przy czym zarejestrowano kilka skupisk potłuczonych naczyń kultury trzctnieckiej. Vydo
byto jedno całe naczynie - mały garnek zdobiony typowym dla tej kultury ornamentem rytym. Znale?ło
no również fragment drugiego prząślika rogatego zdobionego nakłuciami oraz krzemienny grocik serco
wa ty .
Z osady kultury pucharów lejkowatych, znlazczonej częściowo w trakcie sypania kopca, pocho
dzi m-to. duża ilość minia turowach naczyń oraz drugi miniaturowy toporek gliniany.
Kopiec datowany jest metodą С 14 na 3520 - 50- BF*
К wykopach założonych poza obrębem kopca stwierdzono nikłą warstwę kulturową kultury trzciniecfclej.
Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii UMCS w Lublinie.
Badania zostały zakończone.
GiSAWA

patrz

woj. bydgoskie
Stanowisko 2

okres halsztacki

GODZÏEBÎK KAŁB, gm. Godziesze Wielkie
woj. kaliskie

Muzeum okręgowe ttwzii Kaliskiej
w Kaliszu

Stanowisko 23
Badania prowadził mgr L.Ziąbka przy współpracy mgr Elżbie
ty Kłosińskiej* Finansował HKZ w Kaliwzu* Drugi sezon ba
dań. Cmentarzysko kultury trzcinleckiej z II 1 początków
III okresu epoki brązu.
2
Kontynuowano prace z 138« r. Przebadano obszar o powierzchni 25d m , odkrywają 4 groby ciałopalno-jamowe i 2 jamy.
Groby zalegały aa głębokości od 20 do 30 cm od powierzchni gruntu. Miały kształt owalu /groby
7, 9, 10/ 1 prostokąta o zaokrąglonych rogach /grób 8/, w profilu zbliżone były do niecki o miąższości
od 15 do 20 cm. Dale podłużne omawianych obiektów zorientowane były wzdłuż linii E-łf /groby 7, 9, 10/
i fłS-sw /grób 8/* V grobach, odkryto fragmenty ceramiki i nieliczne przedmioty krzemienne.
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Jamy zalegały na głębokości 25 ca od pettierichni gruntu. Posiadały kształt wydłużonego owalu
/jena 2/ i kolisty /jama Э/# к profilu zbliżone były do niecek o miąższości od 30 do 4G cm. W jonach
znalezione fragmenty ceramiki i 1 fragment polepy*
Badania nie będą kontynuowane.
GOSTYNIN

Wojewódzki Konserwator Zabytków

woj. płockie

w Płocku

Stanowisko 19
Badania prowadzone były przez mgr Małgorzatę Rybicką i
mgr Krzysztofa Gowtna. Finansował WK2 w Płocku. Osada
kultury łużyckiej.
Stanowisko położone jest na kulminacji wzgórza, u podnóża którego od strony wschodniej znaj
dują się pozostałości po dawnym jeziorze. W miejscu tym zlokalizowano nowy cmentarz parafii w Gos
tyninie# którego wschodnia granica przebiega przez stanowisko.
Prowadzone badania ratownicze odsłoniły
a Z r miejscu nasilonego występowania ceramiki na
powierzchni* Pod warstwą orną, o miąższości około 2Q cm, wystąpił calec, w którym to znajdowały się
cztery obiekty o intensywnej cl)emno szarej barwie, zachowane tylko w części spągowej.
W warstwie próchnicy wystąpiły 52 fragmenty ceramiki, natomiast z obiektów pochodzą tylko
2 fragmenty*

-

te względu ne brak materiałów charakterystycznych precyzyjne określenie ich chronologii jest
nieukiliwe, możne jedynie łączyć je z kulturą łużycką. Stan zachowanie obiektów nls pozwala na ziden
tyfikowanie ich funkcji# a także wskazuje na silne zniszczenie osady.
Materiały znajdują się w Muzeum Mazowieckim w Płocku.
Badanie nie będą kontynuowane.
GRABOWA# gm* Mniszków
woj. piotrkowskie
Rtanowitko i

Muzeum Okręgowe
w Piotrkowie Trybunalskim

Badania prowadził mgr Mirosław Szukała, uczestniczyli
mgr mgr Piotr Gajda, Ja c u m Karoletyk. Finansował МВД
w Piotrkowie Trybunalskim. Pierwszy sezon badań, cmen
tarzysko ciałopalne płaskie. Kultura łużycka# późna epoka
brązu.
Stanowisko odkryte w 1987 r* położone jest na skraju wysoczyzny nad niewielką doliną sezono
wego cieku* If czasie krótkotrwałych, badań odsłonięto powierzchnię 16,6 a3, odkrywając 14 grobów cia*
topalnych# popieInicówych* część popielnic posiadała niewielką obstawę kamienną, wszystkie były silni
zniszczone, zarówno procami budowlanymi /cmentarzysko położone jest w obrębie obsjścis# tui przy bu
dynku/ jak i przez ciężką gliniastą glebę. Chronologia określona na podstawie typologii naczyń.
Materiały znajdują się w Muzeum w Piotrkowie Trybunał skin,
Badania powinny być kontynuowane.
GRABICE, gm. Gubin

pa*TZ

woj. zie Lonogórskie
Stanowisko 1

okres wpływóir rzymskich.

