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Warstwy osadnicze w obrębie wykopów uległy bardzo silnemu zniszczeniu w wyniku głębokiej orki – 
zachowały się jej niewielkie fragmenty i spągi obiektów.

Odsłonięto 14 obiektów, w tym 7 grupy wschodniomazowiecko-podlaskiej kultury łużyckiej i 7 
kultury przeworskiej. 

Obiekty nr 8-14 związane z grupą wschodniomazowiecko-podlaską kultury łużyckiej znajdowały 
się w dolnym odcinku stoku i w strefie zalewowej. Były to: 4 paleniska, 2 jamy o nieokreślonym zna-
czeniu i jedna jama z gliną. Znaleziono w nich nieliczne fragmenty ceramiki, m. in. naczynia sitowate-
go, kości zwierzęcych. Do ciekawych obiektów należy palenisko nr 9 i znajdująca się obok niego jama 
nr 10. Palenisko było kształtu nieregularnego (0,38 x 0,35 m), w przekroju kształtu niecki. W warstwie 
czarnego, ciemnoszarego, drobno- i średnioziarnistego piasku z drobinami węgli drzewnych, znaj-
dowały się trzy kamienne ze śladami długotrwałego przebywania w ogniu i 4 fragmenty ceramiki 
łużyckiej. Obok znajdowała się jama nr 10. W planie była kształtu nieregularnego (0,85 x 0,5 m.), 
w przekroju – nieregularnej niecki. Wypełnisko jej tworzyła warstwa brązowej gliny. W obiekcie nie 
stwierdzono materiału zabytkowego.

Powyżej obiektów kultury łużyckiej, w górnej partii stoku wysoczyzny, położone były obiekty zwią-
zane z kulturą przeworską, 2 półziemianki, 3 paleniska, 2 jamy. Materiał zabytkowy stanowiły: frag-
menty naczyń glinianych, fragment przęślika glinianego i nieliczne fragmenty kości. Do ciekawych 
w tej grupie obiektów należy półziemianka nr 2 (?). Zachował się tylko spąg. W rzucie poziomym 
była kształtu prostokąta (1,7 x 2,5 m). W przekroju poprzecznym - kształtu niecki. W spągu jamy 
była siedmio centymetrowa warstwa brązowo-pomarańczowej gliny, nad nią warstwa przemieszanego 
ciemno-szarego, jasno-brązowego piasku z drobinami węgli drzewnych, z fragmentami ceramiki.

Po wschodniej stronie półziemianki, w odległości około 2 m, znajdowała się jama nr 3, kształtu 
owalnego (1,2 x 1,1 m), w przekroju kształtu niecki (22-36 cm). W warstwie jasnoszarego piasku z dość 
dużą ilością węgli drzewnych, znaleziono fragment wylewu prawdopodobnie naczynia jajowatego.

Materiały i dokumentację złożono w PSOZ w Białej Podlaskiej.
Badania powinny być kontynuowane.
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cmentarzysko grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej (schyłek epoki brązu - wcze-•	
sna epoka żelaza)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Iwonę Młodkowską-
Przepiórkowską (Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 58 m².

Odsłonięto 7 obiektów grobowych. Były to groby szkieletowe, w których nie zachowały się frag-
menty kostne. Cztery obiekty posiadały wyposażenie. Jamy grobowe były dobrze czytelne, regularne 
i podłużne. Nie znaleziono śladów jakichkolwiek konstrukcji kamiennych ani śladów grobów ciało-
palnych. Na wyposażenie grobowe (złożone w południowych częściach grobów) składały się jedynie 
garnki, misy i czerpaki. Badania tegoroczne nie przyniosły szczególnie interesujących odkryć, zabez-
pieczały jedynie najbardziej narażoną na zniszczenie część piaskowni. Na tym badania postanowiono 
przerwać.

Odkryte naczynia ceramiczne to pospolite formy występujące pod koniec epoki brązu i w począt-
kach wczesnej epoki żelaza, są one charakterystyczne dla ludności grupy górnośląsko-małopolskiej 
kultury łużyckiej.

W ciągu trzech sezonów badawczych przebadano najbardziej zagrożoną część piaskowni oraz na 
podstawie pozyskanych materiałów określono cmentarzysko chronologicznie i kulturowo.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Częstochowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w Zeszytach Muzeum Częstochowskiego.
Badania nie będą kontynuowane.


