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Badania prowadzi! mgr Jacek Blaszczyk. Finansowane przez Uniwer
sytet Łódzki. Trzeci sezon badań. Osada kultury trzcinieckiej 
z II okresu epoki brązu, cmentarzysko kultury pomorskiej z okresu 
halsztackiego D i wczesnego okresu lateńskiego.

Stanowisko położone jest na piaszczystym wzgórzu po zachodniej stronie doliny Nidy, 
ok. 150 m na północ od szosy Ozorków-Uniejów, przy drodze wiodącej z Drwalewa do 
Wierzbowej. Prace wykopaliskowe prowadzone w 1991 r. ze względu na skromne środki 
objęły niewielki obszar o powierzchni 175 m . Odkryto 5 grobów kultury pomorskiej 
(nr 18-22) oraz 2 jamy kultuiy trzcinieckiej (nr 4, 5).

Jamy kultury trzcinieckiej miały owalne kształty o śr. do 150 cm. Ich wypełnisko 
stanowiła ziemia o jasnoszarej barwie. Głębokość obu jam dochodziła do 180 cm od po
wierzchni gruntu. Znajdowano w nich ułamki ceramiki i drobne fragm. kości. Niewątpli
wie na uwagą zasługuje duży fragm, naczynia z ornamentem guzowym znaleziony w jamie 
nr 4. Naczynie to miało wysoką, prawie cylindryczną szyjkę oraz baniasty brzusiec zdobio
ny wypychanymi od wewnątrz guzami, obwiedziony szerokimi żłobkami.

Groby kultuiy pomorskiej reprezentują cztery typy: popielnicowy bez obwarowania 
kamiennego (grób nr 18), kloszowy (nr 19, 22), jamowy (nr 20), skrzynkowy {nr 21). Groby 
znąjdowały się na gł. ok. 30 cm od powierzchni gruntu. Z wyjątkiem grobu nr 18 i 21 były 
poważnie uszkodzone przez orkę. Niewątpliwie nąjciekawiej prezentował się grób skrzyn
kowy (nr 21). Skrzynia kamienna zbudowana byia z dużych płyt, po bokach obstawionych 
mniejszymi kamieniami. Bruk nakrywąjący skrzynię zachował się jedynie we fragmen
tach. Dno grobu wyłożone było również płytami. Wewnątrz skrzyni znaleziono 2 pochówki 
—jeden popielnicowy oraz jeden bez popielnicowy. Popielnica ustawiona była w narożniku 
północno-wschodnim skrzyni. Naczynie to było nakryte misą i zawierało dość dużą ilość 
przepalonych kości. Na dnie skrzyni znajdowała się warstwa orsztynu o gr. do 20 cm, 
z którym była wymieszana duża ilość przepalonych kości. W warstwie tej dość licznie 
występowały fragm. ozdób. Do ciekawszych znalezisk związanych z tym grobem należy 
fragm. kamienia zdobionego ornamentem rytym w postaci przecinających się płytkich 
rowków.

Badania będą kontynuowane.
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Badania prowadziła mgr Halina Wróbel (Katedra Archeologii UMCS 
w Lublinie) przy współudziale mgr. Marka Florka (PSOZ O/Tamo- 
brzeg). Finansowane przez Katedrę Archeologii Uniwersytetu im. 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Urząd Wojewódzki w Tarno
brzegu. Pierwszy sezon badań. Osada kultury trzcinieckiej.

Stanowisko zostało odkryte przez K. Moskwę w 1982 r. i zweryfikowane w trakcie AZP 
w 1985 r. Położone jest na północny wschód od wsi, na eksponowanym piaszczystym cyplu, 
otoczonym рггег płytką, zabagnioną dolinkę. Badaniami sondażowymi objęto południo- 
wo-wschodnią, zniszczoną przez eksploatację piasku część stanowiska. Wyeksplorowano 
19 obiektów bądź ich fragm. z wybierzyska oraz wykopu o wymiarach 6 x 6 m. Były to jamy


