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tak szkieletu zaobserwow&oo ślady zaciemniania Zwiady trumny?/-, Pozostałości askleletu spoczywały 
na głębokości 175 - 160 cm od d z la tej sza j powierzchni gruntu* Szkielet, sądząc z zachowanych, pozos
tałości* był wyprostowany, znaleziono nieznaczną liczbą drobnych, ułamków ceramiki, przepalony okruch 
krzemieni·, Chronologią obiektu i przynależność kulturową ustalono dzięki analizie zaobserwowanych 
tu zwyczaj (iw pogrzebowych* obecności ceramiki pradziejowej oraz informéejon dotyczącym innych gro
bów szkieletowych, zniszczonych w przeszłości, występujących w sąsiedztwie badanego obiektu*

Badanie nie będą kontynuowane.

TABU006RA, go* Nowa Sarzyna 
wo j. rz eszawsfcte 
Stanowisko 3

Badania prowadził mgr Marek Florek, Finansował BS1D2 
w Tarnobrzegu, Pierwszy sezon badart. Cmentarzysko kurha
nowe kultury- trzetnieckiwj,

Stanowisko zostało odkryte w 1362 r, przez i. Moskwą, który zlokalizował w lenie 3 kopce. 
Cmentarzysko położone jest w lesle, na stoku 1 kulminacji wielkiego wału wydmowego* kilkaset metrów 
od krawędzi doliny sana* Tworzy je 6 kopców o wysokościach od 3d cm do 1QQ cm i średnicach, od 6 m do 
3 m, Cztery kopca były częściowo zniszczone przez wkopy* wg informacji uzyskanych od miejscowej lud
ności, w czasie IX wojny światowej wykopywano tu urny* Badania miały na celu określenie chronologii 
1 przynależności kulturowej kopców.

Rozkopano 3 ćwiartki największego 1 najlepiej zachowanego kopca nr 1* jedną ćwiartką kopca 
nr 2 oraz część przestrzeni między nimi. Ponadto poczyniono obserwacje profili wfcopu kopca nr 3, Ko* 
piec nr 1 * o średnicy ok* 3 m i wysokości qJl. lQÛ can, zbudowany był z piasku calcowmgo przmieszane* 
go z Б т ю м в  z drobnymi, nielicznymi węgielkami drzewnymi* W centrum kopca* na różnych poziomach, wi
doczne były nieregularne* trudne do zinterpretowania zacimnlenla, Na poziomie pierwotnego humusu 
znajdowały się 3 paleniska koncentrycznie otaczające puste 'centrum kurhanu* V nasypie kopca znale
ziono 6 fragmentów1 ceramiki kultury trzclnlecklej« His natrafiono natomiast na żadne ślady pochówku 
/szczątki kostna, jama grobowa ttp,/"* Kopiec nr 2, o średnicy ok* & « i z a chowanej wysokości ok* 3d cm, 
podobnie jak poprzedni* miał nasyp zbudowany z piasku calccwego przemieszanego z humusem. Pod nasypem* 
w centrum kopca znajdowała się jama o średnicy ok* jStr cm i głębokości ok. 100 cm A  leząc od pierwot
nej powierzchni terenu/-. Na dnie jamy znajdowały się drobne okruchy węgla drzewnego* natomiast na 
stropie jej wypełnlsJLa pozostałości paleniska w postaci fragmentów przepalonych bierwion, licznych 
drobnych okruchów węgla drzewnego i przepalonego piasku. Tworzyły one rodzaj niewielkiego kopczykat 
nad którym był usypany właściwy nasyp, Nie znaleziono ładnego -materiału zabytkowego bąóę pozostałoś
ci pochówka*

If przekopanej przestrzeni między kopcami takie nie znaleziono żadnego materiału zabytkowego 
bądi jakichkolwiek obiektów*

Mimo szczupłości uzyskanego materiatu zabytkowego* wydaje się, że cmentarzysko można wiązać 
z kulturą trzclniecką. Poza odkrytą w kopcu nr 1 ceramiką, przemawiają za tym: położenie kopców, ich 
wymiary oraz istnienie w sąsiedztwie osad kultury Łractateckiej a takie pewne analogie do najbliż
szych terytorialni· kurhanów tej kultury w Guciowie woj* zamojskie. Należy zwrócić uwagę, że do
ty с hex aa nie było znana z terenu Kotliny Sandomierskiej żadne cmentarzysko kultury trze in ierltie j, oni 
zaś sama była bardzo słabo rozpoznana.

Materiały t dokumentację złożono w Dziale Archeolog licznym Muzeom Okręgowego w Rzeszowie,

Badania inowieka zakortczono.

Biuro Badart t Dokumentacji Zabytków 
w Tarnobrzegu
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