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Nrclù
Dada] pozostawało demne. W stropie jamy grobowej odkryło rozległe sk u p sko ceramiki ze zniszczonego naczynia
(ага/crki?) KCSz oraz nieliczne kości ludzkie {?). W ir öd ceramiki wyróżniono dno. fragmenty wylewu i górnych
części brülle« i ornementera jodełkowym (ryj. l-l). W wypełnisku jamy grobowej, na różnych głębokościach,
odnajdywano io b n e k o id i zęby ludzkie. Jama g r a b o w a eksplorowana byli fwiankami. Uiyskaaodzięki temu jej
pełne profile. Dno jamy grobowej było płaskie ł sięgało gł. 140 cm, licząc
jej stropu na poziomie — 90 cm.
Górna częić tego wypełniska posiadali jednolitą ciemną strukturę, dolna zaś zawierała plamisty układ brunainobrązowy г licznymi iladarai działalności drobnych gryzoni. W niewielkiej odległości od jamy grobowej, w ćw, C,
na gł. 90 cm odsłonięto strop irapezowaicj jamy goepodarczej. która częiciowo swym włtenem naruszała n u y p
kurhanu od strony południowej W rzucie poziomym posiadała wydłuł.ooy, owalny Larys o di. 2,5 m i s u r. 1,5 ra.
natomiast jej płaskie dno sięgało gł. 1,5 ra od stropu, Jej wypełnisko zawierało niewielką iloW materiału zabytko
wego (szydło koiciane. drobne koici zwierzęce, nieregularną płytkę kamienną oraz kilka koici ludzkich!?), lama
ta wydaje się być młodsza od kia banu i najprawdepodebniej należy wiązać ją i okresem wczesnego brązu
(materiały lego typu odkrywano w rozsuniętym nasypie kopca). Pierwotny nasyp kurhanu posiadał owalny, prawie
okrągły zarys ze średnicą u podstawy wynoszącą 10 ra i wznosił się stożkowato do wy*. 2.5-3 m. Z kierunku
północnego, pólnocnowsdiodnicgo i wschodniego ogranicz fis go rozległa jama przy kurhau owa, tzw. „glinianka",
której izerokoić sięgała 5 m a oąjwiększa głęboko 4ć dothodziła do 0,5 m potuż ej poziomu calca. Jej przekrdj poprze
czny był natomiast niedtowsly. Nie stwierdzoto Oadów obcα ιο ία i w b priykmtiaaowtgo wokS nasypu kopcŁ
Fragmenty amforki o dbytej w stropie jam y grobowej pozwalają aa jej rysunkową rekonstrukcję. Otrzymane
w ten sposób naczynk zaliczyć m oins do typu Ib amfor (wg J. Machnika — 1966). Było ono niezbyt wysokie
(ok. 15 cm), przysadziste, gdzie największa wydętojć brzuśca przewyższał* wysokoić naczynia a średnica wylewu
była nieznacznie większa od Średnicy dna. Góro» część brzuica zdobiona była pionowo nacinanym motywem
jodełki. Amforka posiadała najprawdopodobniej dwa uszka umieszczone na największej wydętoici bczuica {nieste
ty nie zachowane). Technologia wykonania amfory i jej typologia pozwalają datować kurhan jako „starosznurowy", należący do irodkowoewopejs kiego horyzontu KCSz. na ok. 2201. p n.e. Zbliżoną amfor kę odkryto w roku
Ubiegłym, w kurhanie, w Lubczu na stan 24. Podobne naczynia występowały także w materiale tzw. grupy
lubaczowskicj KCSz.
KURHAN NR U odznacza! się w terenie jedynie ciemniejszym zabarwieniem nasypu, którego wysokość
wynosiła zaledwie 20 era. Wiosną br. na jego powierzchni znaleziono fragmenty ceramiki KCSz i dwa narzędzia
krzemienne (łuszczeń i wiórowiec). OŚ główną kurhanu po linii N-S wyznaczono na miedzy, przebiegającej przez
kurhan. Tworzyła ona swego rodzaju „ostaniec", w którym zachowała się część pierwotnego nasypu kurhanu. Jej
poprzeczne nachylenie, widoczne na profilu, przedstawia kąt spadku nasypu kcpca. Biorąc to za wskazówkę do
rekonstrukcji wysokości kurhanu można przypuszczać, te posiadał on pierwotnie ok. I m a jego stoki opadały pod
kątem 45. Jama grotxw a usytuowana była w południowo-zachodniej ćwiartce (D), W trakcie prac badawczych
odsłonięto na gł 30 cm od pow. gruntu tylko jej spąg (peciorn — 70 ero od najwyższego punktu na miedzy).
W grobie znajdował się zniszczony pochówek ludzki (szczątki przepalonych kości długich, kręgów i kilka zębów),
fragmenty dużego naczynia — amfory oraz zachowany w całości miniaturowy pucharek. Zabytki te tworzyły
skupisko o średnicy 1 m na tle «łabo czytelnego zarysu jamy grobowej, która posiadała prostokątny zarys o zaok
rąglonych narożnikach. Jej długoić dochodziła do 2 ra a szerokość I n . W pozostałych Ćwiartkach nie stwierdzono
materiałów zabytkowych. Pierwotny zarys kurhanu posiadał owalny, prawie okrągły kiztah o średnicy ok. 10 nt.
Z kierunków północnego, północnowschodniego i wschodniego ograniczała go duża jara* przyturhanow*. tzw.
„glinianka" o szerokoia ok, 8 m i głębokości dochodzącej do 1 ra. Jej przekrój poprzeczny posiadał aicckowaty
kształt. Przypuszczalnie wydobywano z niej ziemię na sypanie kurhanu.
Pucharek odkryty w kurhanie swym kształtem i proporcjami zbliżony jest do pucharków typu Vc (wg J.
Machnika — 1966). Różni się jednak od nich brakiem zdobienia i wielkością, co nie pozwala aa zaliczenie go do
tej grupy. Jego wys. 8 cm, wylew posiada średnicę 7,5 cm a dno 4.2 cm. natomiast największa wydęło ić brzuica
7 cm. Amfora była dużym naczyniem o wysokości ok. 25 cm z wylewem o średnicy 11 cm, brzuścem — 27 cm
a dno przypuszczalnie posiadało ok. 10 cm Średnicy, było płaskie i słabo wyodrębnione. Naczynie posiadało 3
pionowo przekłute uszła. usytuowane nieco powyżej największej wydętoici brzuica. Od uszek odchodzą w górę,
łni szyjce, pary plastycznych wąsów. Uszka ustawione są w stosunku do siebie pod kątem prostym a na grzbiecie
posiadały niewielkie zaklęśnięcia. Amforka nie posiada żadnego ornamentu zdobniczego. Jedynie jej przydenm
część nosi Ślady przecierania [ub wiechciowa«a. Naczynie to można zaliczyć do typu Ic amfor (wg J. Machnika —
1966). Oba opisane naczynia posiadają te same cechy technologiczne — mała ilość domieszki (naturalna), brązową
jasną barwę i dobry wypał. Typologia wskazuje na ich schyikowoneołityczne pochodzenie, to samo wynika z ich
technologii. W tej sytuacji kurhan nr II należy łączyć z drugą, schyłkową fazą środkowoeuropejskiego horyzontu
KCSz i datować na ok. 2000 p.n.e,
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Badania prowadził mgr Jerzy Libera. Finansował UMCS w Lublinie. Pierwszy sondaż.
Giób(?) kultury pucharów lejkowatych.
W trakcie jesiennych badań AZP, na polu ornym u podnüta niedatowanego kopca (zw. tatarskim) wy or ano
kilka pokawałkowanych płyt piaskowca. Z rozmowy z właścicielem pola ustalono, że pochodzą one z jednego
miejsca. Innych materiałów wówczas nie stwierdzono.
Z sondażu (wykcp o powierzchni 7 m2) wyeksplorowano kilka dalszych fragmentów płyt kamiennych, nie
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tworzących jed n ie zwartych układów. Pod jednym z kamieni odkryto Э zęby ludzkie. Z wnritwy kulturowej
uzysk to с kilk» innych fragmentów koici Pogniła I d llu u k ie fragmentów ceramiki kultury p u d u ió w lejkowa
tych, o n u dwa okazale wtóry krzemienne z surowca fwicdcchowstiego. Zarysu jam y grobowej aie stwierdzono.
Prawdopodobnie zniszczenu uległ bliżej nieokreflony grób KPL.
Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu.
Badania nie ЬфЦ kontynuowane.
M a r ia n o w o , g m . Ś le sin w oj.
konińskie St. 17 AZP: 52-40/11S

Muzeum Okręgowe w Koninie

Badania prowadził mgr Krzysztof Gorczyc», Ftoaajowało MDK. Drugi sezon badań.
Osada i cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych.
Kontynuowano badania z roku poprzedniego. Zdożooo 3 wykopy o łącznej powierzchni 413 m~
Wykop I
Uchwycono zarys prostokątnej budowli słupowej (4x8m) o orientacji E-W. Obi с b y odsłonięte w ubiegłym
roku. położone na wschód od budowli, dokumentują prawdopodobnie pozostałoici zabudowy gospodarczej.
Bezpośrednio na północ od chaty odsłonięto nieckowatą jamę o ircdnicy I J m i gl 0.7 ra całkowicie wypełnioną
fragmentami centrai ki (Э858 Cr), bryłkami polepy (243). wyrohami krzemiennymi (S) i koifmi (49). Zawierała ona
takie lam o nieckowale. Wstępna analiza materiału wskazuje. Ic są to fragmenty o t 30 naczyń, któro wyklejają si;
w całofd. W tej liczbie znajdują się 2 naczynia grupy mąlcwskiej. Pozostałe, to naczynia typowe dla grupy
wschodniej. Rozpoznano misy, amfory, pucha/y m. in. zasobowe, a takie naczynia workowate. Wszystkie noszą
ilady wlóniego przepalenia. Zarejestrowano również fragmenty „detali architektonicznych" w postaci wałków
polepy zdobionych odciskami paznokciowymi.
Trzecie naczynie grupy mątewskiej odsłonięto na południ owy-wschód od budowli w niewielkiej jam cc,
Wykop II
Położony 80 ra na północ i 40 m aa zachód od wyk. I. Dostarczył materiału jedynie z warstwy I. Obiektów nie
zarejestrowano. Zastanawiające jest nasilone w tym miejscu występowanie materiału krzemiennego (głównie
czekoladowego) m. in. siekierka.
Wykop 111
Położony 100 m na północ i 50 m na zachód od wykopu I. Odsłonięto tutaj 4 obie b y sepulkralne:
ob. 35 — trapezów»!» obstawa kamienna z otoczaków, wym, 1,4x0.7*0,45 m, of E-W. Zawierał kilka
drobnych fragmentów koici, 1 fr. ceramiki i otBupek krzemienny.
ob. 36 — j.w., wym. l.lx0.7xQ,6 m. oi SW-NE. Przykryły był brukiem, zawierał 2 fr, ceramiki, 2 drobne koici.
1 odlupek krzemienny.
ob. 37 — nieckowata jama o ir. 0 .Î m i gl. 0.2 m. Na jej obrzeżu znaleziono 3 otoczaki. Zawierała skupisko
przepalonych k o id dziecięcych (m. in. zęby mleczne) oraz 1 fr. ceramiki.
ob. 38 — grób domniemany, było to skupisko wkopanych otoczaków, bez materiału.
Podsumowując wstępnie uzyskane wyniki wydaje się dopuszczalne twierdzenie, le uchwycono osadę ..jednodworczą" z przyległym cmentarzyskiem. Czai jej użytkowania najprawdopodobniej nie przekraczał jednego
pokolenia. Po pożarze została pcrzucona. Funkcjonowała w fazie HIC tub początkach 1VA.
Materiał i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Kouiojfi.
Badania bfdą kontynuowane.
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
InitylutPrihistorii Zakład Prahistorii Polaki
w Poznaniu_____________________________

Badania prowadził mgr Piotr Chachlikowski, Finansował Uniwersytet Warszawski.
Drugi sezon badań. Osada kamieniarzy kultury pucharów lejkowatych.
Kontynuowano eksplorację zwartego układu źródeł poproAlkcyjnych kamieniarstwa (niekrzemionkowych
strowców skalnych), identyfikowanego z tzw. „dzielnicą produkcyjną" tutejszego osiedla KPL. Miały one na celu
rozpoznanie cech planigrafii dalszych koncentracji kamieni zarejestrowanych (w cfekde szczegółowej inwentary
zacji powierzchniowej) w północnej c z ę id wspomnianej ..dzielnicy", w szczególnoid zai weryfikację hipotezy
istnienia tutaj kolejnych miejsc obróbki-warszlatów.
Łącznie wyeksplorowano 1Û0 raJ gdzie odkryto ogółem 27 obiektów, z czego 4 to tzw. „jam y" gospodarcze,
a 23 to dołki posłupowe. Zespćł iródcl rudiomych tworzy ogółem 1068 przedmiotów, w tyra 94 fr. naczyń KPL, 6
wytworów z krzemieni· (wszystkie narzędzia, z czego 5 z krzemienia czekoladowego) i 968 wytworów z kamienia.
W efekcie badań zarejestrowano 3-4 zwarte koncentracje źródeł, wiród których zdecydowanie dominują grupy
debitalu z produkcji kamieniarskiej, zwłaszcza odpady korowe dużych rozmiarów. Odkryto takie, nieliczne
wprawdzie, surowiäki — głazy i otoczaki bez iładów obróbki. Wszystkie one dokumentują proces wstępnego
przetwórstwa eratyków w celu usunięcia amorficznych, zbędnych w produkcji grani oraz uformowania półsurow~
ca, W iród przetwarzanych surowców przewalają różnogalunkowe gnejsy i granity, w dalszej kcJejnoici dioryt

