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Miechowice, st. 4a, gm. Brześć Kujawski, woj. włocławskie - patrz: neolit

Mogielnica, st. 1, gm. Korczew, woj. siedleckie - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Nawóz, st. 10, gm. Nielisz, woj. zamojskie - patrz: neolit

Nawóz, st. 26, gm. Nielisz, woj. zamojskie - patrz: neolit

Opatów, st. 1 „Żmigród”, gm. loco, woj. tarnobrzeskie - patrz: neolit

PODLODÓW, st. 2, gm. Łaszczów, woj. zamojskie, AZP 93-92/3
cmentarzysko kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej (neolit)•	
osada kultury amfor kulistych (neolit)•	
osada z fazy schyłkowej kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu, XIII/XII-XII w. p.n.e.)•	
cmentarzysko i osada kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	
cmentarzysko kultury wielbarskiej (okres wpływów rzymskich)•	
cmentarzysko kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Jolantę Bagińską (Muzeum im. J. Petera 
w Tomaszowie Lubelskim), mgr Ewę Banasiewicz (PSOZ w Zamościu),mgr. Józefa Niedźwiedzia i dr 
Halinę Taras (Instytut Archeologii UMCS w Lublinie). Finansowane przez Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, Muzeum im. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim, Regionalny Ośrodek Stu-
diów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Lublinie. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzch-
nię 1, 5 ha.

Odsłonięto 16 nowych obiektów, wśród których wyróżniono: grób kultury mierzanowickiej, 2 
groby datowane na późny okres wpływów rzymskich i zniszczony grób, prawdopodobnie również 
z okresu wpływów rzymskich. Pozostałe obiekty, jamy gospodarcze, związane są z osadą późnej fazy 
kultury trzcinieckiej.

W grobie kultury mierzanowickiej częściowo zachowały się kości kończyn dolnych oraz grocik 
krzemienny i fragmenty amfory zdobionej ornamentem paznokciowym.

Pierwszy grób z okresu wpływów rzymskich zawierał pochówek mężczyzny w wieku Maturus 
złożony w kłodzie drewnianej; na wysokości pasa leżała brązowa sprzączka jednodzielna, o półkolistej 
ramie. Grób był prawdopodobnie oznaczony stelą drewnianą. Drugi grób zawierał birytualny po-
chówek kobiety w wieku Adultus: spalone kości czaszki i kręgów wkopano wtórnie w okolicach stóp 
zmarłej. Znaleziono w nim przedmioty brązowe: fibulę z podwiniętą nóżką, dolną cięciwą i kabłą-
kiem zdobionym nacięciami; zatyczkę, sprzączkę jednodzielną o półkolistej ramie, ponadto kamienny 
przęślik, kościaną okładzinę grzebienia, 2 paciorki bursztynowe i 5 szklanych, bursztynowy wisiorek 
trapezowaty oraz kości zwierzęce i fragmenty przepalonego granitu, Obydwa groby łączyć można 
z późną kulturą Gotów, charakter obrządku oraz wyposażenia nawiązuje do kultury wielbarskiej oraz 
do grupy masłomęckiej.

W warstwie kulturowej wystąpiły zabytki ceramiczne kultur: wołyńsko-lubelskiej ceramiki malo-
wanej, amfor kulistych, ceramiki sznurowej (?) i trzcinieckiej oraz przedmioty kamienne, krzemienne 
i kościane. Ponadto znaleziono tu brązowe okucie pasa i fragment sprzączki, pochodzące prawdopo-
dobnie ze zniszczonych grobów rzymskich.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w PSOZ Lublin, delegatura w Zamościu a ma-
teriały zabytkowe zdeponowano w Muzeum im. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. III., 1998 r.
Badania będą kontynuowane.

Potoka, st. 1, gm. Michałowo, woj. białostockie - patrz: wczesne średniowiecze


