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Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Wy
niki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrod
ka Archeologicznego”. Badania zakończono.
Czarnówko, st. 5,
gm. Nowa Wieś Lęborska,
woj. słupskie

patrz: młodszy okres przedrzymski —okres wpływów rzymskich

CZĘSTOCHOWA-Mirów,
st. 29 (dawny nr 1),
AZP 86-4 9 /2 8

·
·
·

obozowisko schyłkowopaleolityczne
ślad osadnictwa z wczesnej eperki brązu
cmentarzysko kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza)
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski)
osada wczesnośredniowieczna
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Iwonę Mlodkowską-Przepiórowską (Muzeum Częstochowskie). Finansowane przez Muzeum Częstochow
skie. Czwarty sezon badań. Stanowisko położone na piaszczystym cyplu prawego brzegu War
ty, niszczone sporadycznym wybieraniem piasku, było badane w iatach 1962-1963 oraz
w 1994 r. W sezonie 1996 przebadano powierzchnię 0,75 ara.
Odkryto i wyeksplorowano 15 obiektów grobowych (nr nr 46-60), w tym 3 groby z za
chowanymi resztkami kości, 4 przypuszczalnie również szkieletowe, ale bez śladów kości,
i 6 ciałopalnych jamowych. Dwóch grobów nie udało się określić ze względu na zniszczenie
powierzchni stanowiska (niwelacja terenu, orka, użytkowanie w okresie wpływów rzymskich
i we wczesnym średniowieczu). Nad większością grobów zachowały się bruki — część z nich
niezniszczona, część fragmentarycznie. Wszystkie groby miały symboliczne obstawy. Jamy
grobowe byty najczęściej dobrze czytelne, wydłużone, prostokątne lub owalne, usytuowane
na osi północ-południe, sięgające do 0,9-1,1 m od współczesnego poziomu gruntu. Zacho
wane szczątki szkieletów to jedynie kości czaszek z fragmentami ozdób brązowych (groby
nr nr 46, 51, 59). Groby ciałopalne naśladowały szkieletowe — spalone kości rozsypywano
wzdłuż całej jamy grobowej (grób nr 52) lub składano w bardziej lub mniej zwartych skupi
skach (groby nr nr 53, 54, 55, 56). Układ kości w skupiskach nie daje podstaw do wyróżnie
nia grobów ciałopalnych bezpopielnicowych. W grobach znajdowano garnki, misy, czerpaki,
czarki, a także placki gliniane i grzechotki, najczęściej w północnej części jamy grobowej (gro
by nr nr 46, 47, 50, 54). Jeśli w grobie było więcej naczyń, stały one w układzie piramidal
nym. W siedmiu grobach odkryto ogółem 53 przedmioty brązowe — najwięcej guziczków
miseczkowatych (32 sztuki), skręty-kólka (11 sztuk), naszyjnik, szpilę z rozklepaną główką
i fragment drugiej szpili, bransoletę oraz fragmenty taśm i drucików. Na badanym obszarze
wystąpiło mniej wyrobów krzemiennych, pochodzących z reliktów obozowiska schyłkowopaleolitycznego niż w sezonach poprzednich.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Częstochowskim, dokumenta
cja również w PSOZ w Częstochowie. Wyniki badań opublikowane zostaną w „Zeszytach
Muzeum Częstochowskiego” oraz w wydawnictwie „Badania archeologiczne na Górnym Ślą
sku i ziemiach pogranicznych”. Badania będą kontynuowane.

Daniłowo Małe, st. 6,
gm. Łapy, woj. białostockie

patrz: wczesne średniowiecze

DOROHUSK, st. 54,
gm. loco,
woj. chełmskie,
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osada kultury łużyckiej (późna epoka brązu/okres halsztacki C)
ślady osadnictwa kultury pomorskiej (okres halsztacki D)
osada ze starszego okresu wpływów rzymskich

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z planowaną budową stawu rybnego, prze
prowadzone w sierpniu przez mgr. mgr. Wojciecha Ratajczaka (PSOZ Chełm) i Teresę Mazurek
(Muzeum Okręgowe w Chełmie). Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 4 arów.
Otwarto wykop szerokopłaszczyznowy, w którym odsłonięto osadę wielokulturową. O d
kryto 47 obiektów o charakterze osadowym.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. II,
1997. Badania nie będą kontynuowane.
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