Józef Niedźwiedź,Jerzy Kuśnierz
Gródek n/Bugiem, gm. Hrubieszów,
woj. zamojskie. Stanowisko 1B
Informator Archeologiczny : badania 21, 59

1987

-

59

GROBNIKI, gn* Głubczyc*
wo j. opolskie
Stanowisko 7

Muzeum Śląska cpoląktego
if Opole

Badania prowadziły mgr В» Matuszczyk, mgr Б* Jarosz
/autorka sprawozdania/. Kon steltoni prof* dr hab*
a. Gedlga* Pimansowało Moхеша Śląska Opolskiego. Pier
wszy sezon badart. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyc
kiej.
Cmentarzysko położone jest ok* 1 km na póinocny-zachód od wschodnich skrajnych zabudowań
we Ł GrobnikI,
Wykop o wymiarach 10 s 5 a założono na południowym stoku wzniesienia, w- miejsce przypadkowego wyoraala całych 1 fragmentów naczyń glinianych.
odsłonięto 1 przebadano 16 grobów ciałopalnych popielnicowych-. Piąć z nich, groby nr 4, 12 ,
14, 15, 16 to groby popielnicowe obsypane resztkami etosu* Jedynie w wypadku grobów 7 i 10 uchwycono
zarysy jam grobowych, kształtu zbliżonego do kolistego o Źrednicy. 1,30 1 l r2Q m* W przypadku pozos
tałych grobów zarysów nie stwierdzono*
wyposażenie Ich stanowiły jedynie naczynia, nie zawierały przedmiotów metalowych. Jedyny przed
miot brązowy - prawdopodobnie fragment trzonka szpili wystąpił w warstwie ornej.
Wstępnie cmentarzysko można datować na IV ~ V okres epok-l brązu.
Materiały znajdują slą w MżO w opolu.
Badania będą kontynuowane,
GRÓDEK n/Bugtem,
woj, zamojskie
Stanowisko 1H

gm. Hrubieszów

Wojewódzki ośrodek
Archeologiczno-Konserwatorski
V Samo dein
prowadzili mgr Józef Niedźwiedź /autor sprawoz
danie/ 1 mgr Jarzyjtudnlarz, Finansował WDA—К w Zamościu.
Pierwszy sezon badań, Cmentarzysko kultury łużyckiej z
IV okresu epoki brązu*

Stanowisko poŁożone jeet w środkowej części wzniesienia ciągnącego się równolegle do rzeki Bug*
Ze wzglądu na znaczną ilodć dużych fragmentów ceramiki oraz przepalonych kodc i znalezionych na po
wierzchni, podjąto badania ratownicze* Pierwsze badania interwencyjne zostały przeprowadzone wiosną
1366 r. przez mgr Marlą Aleksandrowicz, pracownicą Muzeun Regionalnego w Hrubieszowie* ta łożono wów*
wczas wykop l , 5 x l , 5 m l wyeksplorowano jeden bardzo zniszczony grób popielnicowy* Badania w 195? r*
objęły obszar ponad SÛ t? w centrum спелtarzyska *
Założono 6 różnej wielkości wykopów* Odkryto dwa groby popielnicowe* Jeden z nich składał
się z popielnicy /amfora żłobkowana na brtuścu/ oraz z przystawki /prawdopodobnie kubek lub nała аиforka ze śladami żłobków/. Drugi grób składał się wyłącznie z popielnicy /zachowała się tylko dolna
część/. Ponadto znaleziono pewną ilość ceramiki chropowsconej, kilka fragmentów żłobkowanych oraz
kilkadziesiąt fragmentów niecharakterystycznych,
Na powierzchni znaleziono również przepalone kodcl. Na jednej z nich zaobserwowano zielone
ślady po metalu* Na podstawie ceramiki cmentarzysko należy datować na Vf okres epoki brązu. Stano
wisko prawie całkowicie zniszczone*
Badania nie będą kontynuowane,

