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Inform ator A rchrologiczny № 89

(niewielkie wgłębienie wypełnione silnie przepalonymi kośćmi i skorupami) popielnicowe były bcgalo wyposażo
ne: raili laria, nożyce. ceramika, zapinki. Datowanie obiektu: wczesny okres rzymski (BI).
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koninie.
Badania będą kontynuuwane.
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Trzehule, gra Dąbie woj, zielonogórskie Sl. 1 patrz okresy brązu
Turkowice, gm. Hańsk woj. che) ruskie SL S pa Irz okresy brązu

W ereszczyca, gm. Jarczów ,
woj. ïam ojskic,
St. 29. AZP 94-91/122

Mu/cum w Tomaszowic

Badanie prowadź iia mgr Jolanta Bagińska. Finansował WKZ w Zamościu. Drugi sezon
badań. Kurhan kultury ceramiki sznurowej.
Na wzniesieniach Grzędy Sokalskiej. na obszarze między Kubtnkicm a Przewloką znajd uje się kilkadziesiąt
kopców usytuowanych na kulminacjach terenu. Odkryto je w trakcie badań powierzchniowych AZP w 1987 roku.
Badania wykopaliskowe tych kopców podjęło w 1988 roku. Przebadano wówczas jeden kopice, klóty, jak się
okazało, byt kurhanem kultury ceramiki szaurowej. mieszczącym się w jej „środkowoeuropejskim horyzoncie".
W roku bielącym objęło badaniami naslfpne kopce. Jednym z nich był kurhan w Werszczycy stan. 29. Nasyp
kopca o wysokości względnej poniżej 40 cm by) bardzo /niszczony przez orkę. Kurhan przebadano metodą
eksploracji naprzeciwległych ćwiartek warstwami mechanicznymi co 10 cm. Cięć na ćwiartki dokonano po osiach
N-S i W-E. Pierwotna średnica kurhanu wynosiła ok. 14 m. W centrum (w ćwiartce północno-zachodniej) na
głębokości 50 cm odsłonięto słaba rysującą się na powierzchni wykopu jamę grobową o wymiarach 160 x 280 cm.
która zachowana jedynie w partii pfzydennej. orientowana była po osi NE-SW. Jama zawierała nieliczne fragmenty
szkieletu. Pochówek wyposażono w dwuuchą amforę ornamentowaną w górnej części brzuśca pasmami pionowo
rytych linii obramowanych krótkimi, ukośnymi nacięciami tworzącymi motyw jodełki. Pomiędzy tymi pasmami
pojawiają się pojedyncze linie pionowe zdobione jodełką. Taki sam motyw występuje na obu uchach. W dolnej
partii brzuśca widoczne są ślady obmazywania. Obok amfory znaleziono pucharek z lejowato rozchylającą się
szyjką zdobioną trzema poziomymi rzędami nacięć. Naczyniom towarzyszyły dwa grodki trójkątne z lekko w giętą
podstawą, wiór oraz niewidki odłupek — wszystkie narzędzia wykonano z krzemienia wołyńskiego. Cechy wyposa
żenia grobowego pow alają zaliczyć kurhan do ..środkowoeuropejskiego Ьогужпш" kultury ceramiki sznurowej.
Kurhan od strony wschodniej otaczała, w odległości ok. 9 m od jamy grobowej, półksiężycowata jama, z której
wybrano ziemię potrzebną do usypania kopca. Średnica jej wynosiła 1) m a największa głębokość ok. 160 cm.
W obrębie przy dennej partii jamy (na ćwiartce południowo-wschodniej) znaleziono fragmenty szkieletu ludzkiego
bez wyposażenia. Podobnie jak w ubiegłym roku nie odnaleziono śladów rowka przykui ha now ego. Być radie
należy się liczyć z nieco odmiennym od reguły zwyczajem pogrzebowym ludnoiei, która usypała kopce na tym
terenie. Prawdopodobne jest jednak, Że wskutek bard го silnego zniszczenia nasypów obu kopców rowki te ułegly
już rozoranip. Planowane badania następnych kopców powinny przynieść rozwiązanie tego problemu,
i Wieikopole, gm. Urszulin woj. chełmskie SL 5 pairz wczesne średniowiecze
I Wojciechów, gm. 1laisk woj. chełmskie St. 8 patrz okresy brązu
W rześnlca, gm . Sławno,
woj. stupskie,
St. 16. AZP: 10-16/3

Uniwersytet im, Adama Mickiewicza
Instytut Prahistorii w Poznaniu

Badania prowadzili mgr mgr Arkadiusz Marciniak i Włodzimierz Rączkowski (autor
sprawozdania). Finansował WKZ w Słupsku. Drugi sezon badan. Obozowisko (?)
ludności kultury pucharów lejkowatych, wczesnośredniowieczne, ciałopalne cmentar
zysko kurhanowe (VU/VU!· IX w.).
Celem badań było ustalenie morfologii rowu otaczającego kurhan oraz pozyskanie dalszych informacji
0 osadnictwie neolitycznym na tym stanowisku.
Badania prowadzono na powierzchni 400 m2. Zarejestrowano 4 obiekty kulturowe,
1. Kultura pucharów lejkowatych (grupa łupawska) -— 4 dołki po słupach (?) oraz materiał krzemienny
1 ceramika w większości na złożu wtórnym.
2. Wczesne średniowiecze — rów otaczający kurhan powstały w wyniku wybierania piasku potrzebnego do
budowy nasypu kurhanu. Maksymalna średnica rowu wynosi ok 15 m. szerokość waha się od 0,6 do 2,3 m.
Stwierdzono przerwę w prżebiegu rowu od strony południowo- zachodnio-poi udniowej. Wzniesienie nasypu
kurhanu poprzedzone zostało usunięciem warstwy humusu pierwotnego. Obecność ceramiki wczesnośrednio
wiecznej w rowie pozwała sugerować, że oprócz wcześniej zarejestrowanych form grobów (por. badania 1988),
mógł wystąpić również grób popielnicowy nakurhanowy. Prawdopodobnie z okresem użytkowania cmentarzyska
związane są ślady ogniska (7) zarejestrowane na zachód od badanego kurhanu.
Materiały czasowo znajdują się w [(’ UAM.
Nłe przewiduje się kontynuacji badań.
Zbrojewsko, gm. Lipnie woj. częstochowskie Si. 3 patrz okresy brązu

