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9BWCZESNA I STARSZA EPOKA BRĄZU
 

Chłopice, st. 11, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 105-83/28 – patrz: neolit

Cieśle, st. 11, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, AZP 53-25/72 – patrz: młodszy okres przedrzymski 
– okres wpływów rzymskich

Grabek, st. 11, gm. Szczerców, woj. łódzkie, AZP 77-48/56 – patrz: wczesna epoka żelaza

Grodzisko Dolne, st. 22, gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 101-81/6 – patrz: środkowa, młodsza 
i późna epoka brązu

Grzybów, st. 23, gm. Słubice, woj. mazowieckie, AZP 54-56/36 – patrz: neolit

HREBENNE, st. 35, gm. Horodło, woj. lubelskie, AZP 85-95/79
osada kultury strzyżowskiej lub mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Badania wykopaliskowe kierowane przez mgr Martę Polańską (Muzeum Lubelskie w Lublinie) 
miały charakter prac ratowniczych ukierunkowanych na badanie cmentarzysk kultury strzyżowskiej, 
finansowanych przez Muzeum Lubelskie. Badano strefę stanowiska o największym zniszczeniu spo-
wodowanym przez orkę i erozję naturalną.

Wykopy zlokalizowano w zachodniej części stanowiska, w miejscu gdzie na powierzchni zaob-
serwowano obecność ułamków kości ludzkich. Przebadano powierzchnię 0,9 ara, w obrębie czte-
rech wykopów. Odkryto i zadokumentowano 2 obiekty ziemne o charakterze gospodarczych jam 
osadowych, które na podstawie fragmentów ceramiki w nich znalezionych można zaliczyć do kul-
tury strzyżowskiej lub mierzanowickiej (bardzo rozdrobniony i mało charakterystyczny ceramiczny 
materiał zabytkowy) i datować na wczesny okres epoki brązu. Posiadały one koliste zarysy i płytkie 
nieckowate przekroje. Ponadto na powierzchni stanowiska i w jego warstwie kulturowej znaleziono 
2 siekierki o soczewkowatych przekrojach, kilka drobnych narzędzi krzemiennych oraz fragmenty 
naczyń kultury mierzanowickiej i strzyżowskiej.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu, 
a materiały zabytkowe zdeponowano w Muzeum Lubelskim w Lublinie. 

Inowrocław, st. 100, gm. loco, woj. kujawsko- pomorskie, AZP 45-40 – patrz: młodszy okres prze-
drzymski – okres wpływów rzymskich

Kichary Nowe, st. 2, gm. Dwikozy, woj. świętokrzyskie, AZP 88-73/18 – patrz: neolit

Klonówka, st. 7, gm. Starogard Gdański , woj. pomorskie, AZP 19-44/6 – patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Klonówka, st. 46, gm. Starogard Gdański , woj. pomorskie, AZP 19-44/22 – patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich


