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patrz neolit

•	 osada wielokulturowa – kultury amfor kulistych, schyłkowej fazy kul-
tury trzcinieckiej
cmentarzysko – kultury wołyńsko lubelskiej ceramiki malowanej, mie-•	
rzanowickiej, przeworskiej i wielbarskiej

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 24 lipca do 12 
sierpnia pod kierownictwem mgr. Józefa Niedźwiedzia (autor sprawozda-
nia, Usługi Archeologiczne i Geodezyjne „Profil”). Przebadano powierzchnię  
115 m².

Odkryto grób szkieletowy kultury mierzanowickiej oraz 9 obiektów osa-
dowych.

Najstarszą z jam w nieregularnych kształtach w rzucie i profilu, stosunkowo 
płytką i ubogą w materiały zabytkowe datowano na środkowy neolit. Znajdowa-
ło się w niej tylko kilka niecharakterystycznych fragmentów ceramiki, fragment 
rozcieracza, kilka fragmentów kości zwierzęcych i odłupek krzemienny.

Z kulturą amfor kulistych można łączyć jedną z owalnych jam trapezowa-
tych. Znaleziono w jej wypełnisku 2 przekłuwacze kościane, fragmenty naczyń 
ornamentowane odciskami sznura, sporo fragmentów ceramiki i kości zwierzę-
cych oraz 4 odłupki i wiórek krzemienny.

Do kultury mierzanowickiej należy zaliczyć jedyny odkryty, w tym sezo-
nie grób szkieletowy dziecka, złożony do grobu w pozycji wyprostowanej, na 
wznak, z rękami złożonymi na piersi, zorientowany na kierunku północy za-
chód-południowy wschód, z głową na południowy wschód. Na kościach obu 
rąk były miedziane bransolety w kształcie wierzbowego liścia, na palcach 2 
skręty miedziane. W okolicach klatki piersiowej zanotowano 7 miedzianych, 
okrągłych blaszek „cekinów”, o średnicy 5-12 mm i 8 kościanych paciorków.

Lipnik, st. 5, gm. Kańczuga, 
woj. podkarpackie,  
AZP 104-79/155

Mamień, st. 3, gm. Parzęczew, 
woj. łódzkie, AZP 62-50

Maziarnia, st. 17, gm. Żmudź, 
woj. lubelskie, AZP 83-91/93

Międzyrzecz, st. 106, gm loco 
woj. lubuskie, AZP 51-15/123

Milejowice, st. 19, gm. 
Żórawina, woj. dolnośląskie

Mołodutyń, st. 17,  
gm. Kamień, woj. lubelskie, 
AZP 81-91/142

Nowy Dwór, st. 7, gm. Peplin, 
woj. pomorskie, AZP 20-44/55

Obierwia-Smolińska, st. 10, 
gm. Lelis, woj. mazowieckie, 
AZP 37-70/52

Piskorzówek, st. 11, gm. 
Domaniów, woj. dolnośląskie

PODLODÓW, st. 2,  
gm. Łaszczów, woj. lubelskie, 
AZP 93-92/3
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Pozostałe odkryte w tym sezonie obiekty należy zaliczyć do kultury trzci-
nieckiej, 3 z nich (jamy trapezowe) były stosunkowo głębokie, dalsze 4 były 
dosyć płytkie. Najczęściej zawierały one niewielką ilość materiałów, wyjątek 
stanowi obiekt 65, gdzie obok drobnych zabytków znaleziono szydło kościane, 
pobijak przerobiony z topora rogowego i duży fragment czarki półkulistej. Z tą 
kulturą trzeba łączyć także wolno stojący, wydrążony w lessie piec kopułkowy 
o wym. 80 x 60 cm wraz z jamą przypaleniskową. Być może posiadał on jakąś 
konstrukcję z wapienia, gdyż w chwili odsłonięcia, wewnątrz pieca znaleziono 
rumosz wapienny.

Dokumentacja i materiał są przechowywane w Muzeum w Tomaszowie 
Lubelskim.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowow-
schodniej”, t. VI, s. 60-69.

Badania będą kontynuowane.

patrz: neolit

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich
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patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: neolit

•	 osada-obozowisko kultury iwieńskiej lub trzcinieckiej (wczesna lub 
starsza epoka brązu)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 1 do 12 września 
pod kierownictwem mgr. Witolda Migala (Stowarzyszenie Naukowe Archeolo-
gów Polskich, Oddział w Warszawie). Finansowane przez Polski Koncern Naf-
towy „Orlen” SA. Przebadano powierzchnię 2888 m².

Badania podyktowane pracami związanymi z budową rurociągu, którego 
trasa koliduje ze stanowiskiem. Na trasie kolizji wytyczono 37 wykopów ukła-
dających się w pas usytuowany na linii północ-południe. Wykopy 1-12 i 14-37 
miały wymiary 10 x 8 m, wykop 13 miał wymiary 8 x 1 m.

Pod humusem (ziemia orna o grubości 35-40 cm) zalegał calec w postaci żółtej 
gliny. W otwartych wykopach nie stwierdzono obiektów archeologicznych. Zebra-
ny materiał zabytkowy (5 fragmentów ceramiki nowożytnej) pochodził z humusu.

Przybysław, st. l, gm. Dąbrowa 
Biskupia, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 45-42/207

Radawa, st. 8, gm. Wiązownica, 
woj. podkarpackie,  
AZP 101-84/11

Rogowo, st. 23, gm. Lubicz, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 38-45/107

Rosanów, st. 1-2, gm. Zgierz, 
woj. łódzkie, AZP 63 - 51

Rożniatów Kolonia, st. 10, 
gm. Uniejów, woj. łódzkie, 
AZP 60-46/14

Ruda, st. 3-6, odcinek A, gm. 
Grudziądz, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 32-44/11-14

Ruszków I, st. 19, gm. Kościelec, 
woj. wielkopolskie,  
AZP 58-44/35

RYBNE, st. 3, gm. Gostynin, 
woj. mazowieckie,  
AZP 52-50/6
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