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liczny m ateri*! zabytkowy w postaci wyrobów krzemiennych, pojedynczych, małych fragmentów naczyń glinia
nych 1 drobnych węgielków drzewnych. M ateriał ten należy w iątać t  którąś z ku W  z cyklu wstęgowych. odpło* 
nlęte w roku bieżącym obiekty prawdopodobnie wym ęczają południową granicę osady,

M ateria l został złożony w MA w Krakowie* 
Przewiduje się kontynuację badali.

G R A B IE
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Ifedanlp prowadził zespół pod kierunkiem doc.dr hab. Aleksandry 
Cofta-fronlewskiej p rzy współudziale mgr M. Szmyt, Finansowano 
z problemu resortowego K P  I I I .  35. Dragi sezon badań. Osada kul
tury ceram ik) wstęgowej ry te j, kultury późnej ceram iki wstęgowej, 
kultury pucharöw lejkowatych /faza V/, osada /?/ 1 cmentarzysko 
z wczesnej epoki brązu, osada kultury łużyckiej.

Kontynuowano prace przeprowadzone w 1961 r .  Celom badań było rozpoznanie kontekstu pótzlemtankl 
kultury ceram ik i wstęgowej ry te j / 'e ty l zoflpolskS·/, odkrytej w 1961 r . Przyjęto  metodę badań przy pomocy 
rowów sondażowych o szerokości 1 ra rozlokowanych wokół wymienionego obiektu lak, by objąć całe pole wystę
powania ceram ik i na powierzchni stanowiska. Łącznie zbadano w ten sposób 129 m 2. W  efekcie prowadzonych 
p rac można z dużym prawdopodobieństwem stw ierdzić, iż znana z poprzednich badań półzlemlanka była jedy
nym obiektem kultury ceram ik i wstęgowej ry te j na tym stanowisku. Pozostałe wyniki można przedstawić nas tę* 
pująco.

Kultura późnej ceram iki wstęgowej /faza Ш / , Odsłonięto dalsze fragmenty domu trapezowego z doo-4 
kołnym rowem fundamentowym. Pozwalają <ne na określenie długości domu /33,6 m/ 3 szerokości Jego połud
niowego /szerszego/ szczytu / ł ,6  m/. Zarejestrowano ponadto fragmenty trzech innych rowów. Ze względu 
да rosłą powierzchnię obserwacji ora ż brak ceram iki ich Interpretacja jako fragmentów dalszych chafc późno* 
wstęgowych nie jest pewna.

Kultura pucharów lejkowatych /fsza V / . Odkryto jetkią, niewielką Jamę oraz kilkanaście fragmentów 
ceram ik i na złożu wtórnym z młodszych obiektów.

Wczesny okres epoki brązu. Zbadano grób, niewielką Jamę oraz obiekt rowkowy, byś może związany 
z grobem. Jam a grobowa* zorientowana dłuższą osią w kierunku NNB-3SW /wym iary 3,1 x 2, 2 m/* obudowa
na była wewnątrz prostokątną konstrukcją drewnianą /2,6 z 1,5 m/, zasypaną Intensywnie czarną próchnicą 
z licznym i, siln ie  rozdrobnionymi fragmentami ceram iki 1 drobnymi bryłkami polepy. Szkielet siln ie  pokawał
kowany /brak m*ln. puszki mózgowej/ rozrzucony był na dnie na ca łe j powierzchni ograniczonej drewnianym 
obramowaniem. Brak  wyposażenia.

Kultura łużycka. Zbadano 6 Jam  gospodarczych o bardzo skąpej zawartości. Ponadto zarejestrowano 
11 dołków poetopowych o nieokreślonej chronologii, najprawdopodobniej jednak związanych z najpóźniejszym 
okresem zasiedlenia stanowiska.

M ateria ły  przechowywane aą w I P  UAM  w Poznaniu.
Pożądana jest kontynuacja badali.

G R Ó D EK  /N AD SUŻN Y/ nad Bugiem, gm. Hrubieszów Uniwersytet M arU Curie-SkłodoweldeJ
woj, zamojskie w Lublinie
Stanowisko 1C Katedra Archeologii

aby uchwycić skraj cm « i  tar zyska grupy mastomęckicj, a takte zabezpieczyć najbardziej zniszczoną częac 
stanowiska.

Cmentarzysko kultury wołyńsko-lube! a klei ceram ik i malowanej.
Zlokalizowano dalsze trzy  groby szkieletowe. W  obiekcie nr ЕП odelontęto szkielet u lo t cny na brzuchu, 

pozbawiony nóg. W  grotte or V ,  leżącemu na lewym boku zmarłemu, z podkurczonymi kończynami, towarzy
szyły co najmniej dwa naczynia - w tym pucharek na pustej nóżce, skręt z drutu miedzianego oraz а е Ш , na
szytych najpewniej na odzież, drobnych muszelek. Znaleziono również wycięte z muszli kółeczka.

С m ai tar tysko kultury Strzyżowa klej.
P ie rw szy  grób taj kultury znaleziony został w zachodniej części badanego obszaru. Za głową leżącego

Badania prowadził dr Andrzej Kokowski. Finansowa] WO А К  w Za 
mościu. T rz e c i sezon badań. Cmentarzysko kultury wcłyńsko- 
lubełskiej ceram ik i malowanej, kultury strzyżowsklej, grupy masło* 
męcłdej; osada kultury pucharów lejkowatych.
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na w i  па к i ik )  ele tu a ta la najprawdopodobniej amfora, a przy nogach m isa, Να szyi stwierdzono drucikowy 
naszyjnik t  jcdhyro końcem zawiniętym w tarczkę.

Cmentarzyskojrrtip y  maaloroecklej.
Odkryto łącznie 59 grobów s okresu rzymskiego, *  exego badano 5? obiektów, a wyeksplorowano do 

końca 34. W liczbie tej zaw iera się 5ł grobów szkieletowych, dwa ciałopalne i jeden symbolic m y, F  1er w s «  
grupa reprezentowana Jest przez 36 obiektów xe azkietetaml kompletnymi, Wśród nich 33 zaw ierały szkielety 
niemowląt 1 osesków, Wyposażeni« zanotowano również przy 23 pochówkach. Zarejestrowano 16 obiektów ze 
szkieletami cząstkowymi, w tym jeden dziecka: bez wyposażenia pozostawały jedynie fcrsy pochówki. W  stro 
pach dwóch grobów stwierdzono wkopane Spalone szczątki ludzkie.

Grób nr 69 zawierał górną połowę szkieletu dorosłego osobnika, leżącego nieomal te  w porządku anato
micznym, a na olej zk xme by*y nadpalone kości kod czyn dolnych, W  groble nr 13 zadokumentowano bardzo 
wyra in ł e czytelne Ślady trumny w kształcie prostokąta. Je j  ścianki były pokryte grubą warstwą wapiennej po
białki.

W  groble nr 61, dziecięcym , znalezionb 6 naczyń, wśród nich jedno wykonane na kole, czarkę jęto  watą 
l miskę typu te rra  sigUata. Na azyl zm arły  miał kolię, złożoną z różnobarwnych paciorków, burattjnów oraz 
srebrnych ) brązowych wisiorków, niektórych zdobionych emalią. Na ramionach znaleziono dwie srebrne za
pinki. Na prawym przedramieniu widniała bransoleta z cienkiej srebrnej blachy, z końcami wyobrażającymi 
głowy węży, na lewej zaś bransoletka wykonana z elementów brązowych, srebrnych 1 szklanych, U pasa z le 
wej strony w isiało kółko z trzema miniaturowymi kluczami, m ały w isiorek srebrny oraz duży w is io r ze śród* 
alumnom or sklej muszli na masywnym brązowym kółku, W groble nr 6-4 znaleziono miniaturę mlecza z brązu, 
szklany nlezdoblony puchar 1 ceram iczne naczynie * prowl ncjonalnorzym tkle", grzebień dzwon ow at y zdobiony 
guzami z brązu oraz masywne elementy pasa? sprzączkę 1 okucie końca pasa, zdobione wybijanym ornamentem, 
W groble nr 65 znajdowała się  kotle z lo t ona ze 163 wielobarwnych paciorków szklanych, dwa grzebienie dzwo- 
nowate z podniesionymi ramionami t dwa naczynia #prowtncJonalnoriymskJe*,
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Odsłonięta powierzchnia cmełitarzyeta grupy masłomęcklej wynosi 760, 5 m . Znany jest tylko zachod

ni skraj obiektu, Hównleż l na tym cmentarzysku potwierdzone zostały obserwowane w Maslomęczu kręg] w 
ułożeniu pochówków. Jeden z nich czytelny jest w całości: wokół grobu nr 44, badanego w poprzednim sezonie, 
stwierdzono p ierścień bardzo ciasno zakładanych grobów, wyznaczających krąg o średnicy 12 m. Przestrzeń 
pomiędzy nimi a grobem centralnym jeat zupełnie pusta. W tej jiyluacjl w iele grobów-tworzy układ stratygra
ficzne, których udziałem jest nieraz nawet 6 obiektów. Dużo'większy krąg, z centralnie poło!cnym grobem 
nr 19, zdaje się rysować w części północnej nekropoli.

Osada kultury pucharów lejkowatych.
Odkryto 27 nowych obiektów. Jeden z nich można Interpretować Jako piec*. Miał on prostokątny zarys, 

ścianki wyieplone wypaloną następnie gliną. P ły tk ie  wypełni я ko zawierało w łaściw ie nieomal wyłącznie węgiel 
drzewny 1 popękane płyty kamieni Żarnowych.

Z  inwentarzy jam  należy wymienić łyżkę % długim trzonkiem, wykonaną z jednej kości długiej. Ponadto, 
trzeba otkiołować odkrycie trzech s iek ier k r ze m iernych, fragmentów uch naczyń zaopatrzonych w bardzo efek
towne wyobrażenia głów baranów oraz fragmentów ceram ik i kultury trypolsklej* Na wtórnym złożu znaleziono 
kościaną okładzinę luku.

Obiekty K ł*L  tworzą wyraźne e ku pienie ciągnące się  pasem od południowego zachodu ku północnemu 
wschodowi. Od wschodniej strony badanej c ię  i d  stanowiska stwierdzono obecność prawdopodobnie rowu, o 
dość Jednorodnym jasnym wypelnlsku, pozbawionym materiału zabytkowego. Być może ma on związek z za
gęszczeniem obiektów, które pozostają po Jego wewnętroiej stronie. Łączna liczba obiektów osadowych wjnosl

Kontynuowano w укора Лека na c n e  tar zyektą sąsiedni ej osady z okresu wpływów rzym skich nie badano* “

oddalone około 100 m od dotychczas rozpoznanego skupiska* Wszystkie odkryte pochówki zaw ierały szczątki 
ludzkie: szkielety nie posiadały śladów nadpalenia, były ułożone na wznak o różnej orientacji. Grób VLII/4G 
okazał się symboliczny - ule posiadał szkieletu, a w Jam ie grobowej znajdowały się  trzy  naczynia - dwie 
am fory oraz naczynko doniczkowa te bogato zdobione odciskami sznurka.

Najbardziej In te re s u ją c e  w y p o sa ż e n ie  posiadał grÖbXI/86, Z aw iera ł s ła b o  zachowany sz k ie le t ,  c z te ry  
naczynia bogato zdobione wątkami sznurowymi, dw ie miedziane zausznice, rle rp  z k rz e m ie n ia  w o łyń sk iego  z 
ułam an ym  Końcem oraz 80 paciorków fajansowych oraz 5 m iedzian ych .

M ateria ły  znajdują się  w Katedrze Archeologii UMCS, 
Badania będą końtyouuwane.
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Badania prowadziła mgr Ew a Banasiewtcz, Finansował WÖA-K 
Zamość, Czwarty sezon badań. Cmentarzysko kultury strzyżo*» 
■klej.


