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S1EM1ROWICE, gm.Cewice Muzeum Archeologiczne
woj.słupskie w Gdańsku

Badania prowadziła mgr Aleksandra Szymańska. 
Finansował 1HKM PAN w Warszawie i Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku. Piąty sezon badań. 
Cmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej z IV 
i V okresu epoki brązu.

Kontynuowano prace na południowej części stanowiska Uczącej 
46 kurhanów. Ogółem cmentarzysko liczy 122 mogiły. Przebadano kurhany 
LXXXIX, XC, XCI, XC!V o średnicy od 9 do 18 m i wysokości względnej około 
t,50  m oraz przestrzeń .między kurhanami LXXXIX i XC.Podstawę ich stanowi
ły pojedyńcze, podwójne oraz potrójne koncentryczne kręgi kamienne zbu
dowane z dużych kamieni ściśle przylegających do siebie, ułożonych w 
dwóch lub trzech warstwach.

W środku trzeciego kręgu w kurhanie XC, tuż pod warstwą próchnicy 
leśnej odkryta została skrzynia kamienna mieszcząca dwie popielnice z prze
palonymi kośćmi ludzkimi. Skrzynia w kształcie regularnego pięcioboku o 
bokach długości 70 cm, pobudowana z płaskich, wysokich kamieni stała na 
bruku o miąższpści około 50 cm, utworzonym z okrąglaków ułożonych na 
siebie w kilku warstwach Ostatnia z nich otoczona była regularnym wień
cem kamieni, leżącym na wysokości kręgów.

Ponadto w pozostałych kurhanach stwierdzono groby skrzynkowe
iraytuowAM ce n tra ln ie , popielnice y przepalonym i kośćmi ludzkimi, luźno  
wstawione do kurhanu oraz liczne skupiska przepalonych kości, ceramiki 
i węgli drzewnych.

Inwentarz kurhanów stanowimy głównie popielnice oraz fragmenty na
czyń ofiarnych. W jednej popielnicy znajdowało się ostrze nożyka brązowego.

Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Badania będą kontynuowane.

SMOLNA, gm.Oleśnica Muzeum w Oleśnicy - Od-
woj.wrocławskie dział Muzeum Archeolo

gicznego we Wrocławiu

Badania prowadziły mgr Jadwiga Bukowska 1 mgr 
Danuta Wojciechowska. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne we Wrocławiu. Pierwszy sezon



- 71 -

badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury łu
życkiej z V okresu epoki brązu 1 okresu 
halsztackiego.

Badania prowadzono na kulminacji w północno-zachodniej części 
wsi Smolna, tui za zabudowaniami na terenie Rolniczej Bazy Maszyno
wej. Przebadano teren o powierzchni ponad 2 arów, na którym odkryto 
45 grobów ciałopalnych.

Przeciętna głębokość zalegania grobów wynosiła 0 ,6  m. Rość na
czyń w grobach waha się od 1-20 sztuk. Niektóre groby posiadały obsta
wę kamienną. Osiem grobów posiadało więcej niż jedną popielnicę. V  gro
ble nr 25 na 19 naczyń, a i  6 było wypełnionych przepalonymi kośćmi. V  
kilku wypadkach odkryto ślady palenisk.

Bardzo interesujący był grób nr 26, złożony z 20 naczyń umieszczo
nych w dużym palenisku, otoczony luźną obstawą kamienną 1 nakryty bru
kiem kamiennym. Do ciekawszych znalezisk należą: naczynia malowane, 
gliniana grzechotka gruszko wata, dobrze zachowana owalna puszka z po
krywką oraz kilka przedmiotów z brązu 1 żelaza.

Badania będą kontynuowane.

STOBNICA-TRZYMORG1, gm.Rączno patrz
woj. wrocławskie neolit
Stanowisko 2

SMIARDOWO KRAJEŃSKIE patrz
woj. pilskie neolit
Stanowisko 1

TĄDOW GÓRNY, gm.Ustków 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2

patrz
okres wpływów rzymskich


