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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

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: wczesna epoka żelaza

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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Materiał i dokumentacja są przechowywane w Państwowym Muzeum Ar-
cheologicznym w Warszawie.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: neolit

patrz: paleolit

patrz neolit

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: neolit

•	 ślady budowli kultury lendzielskiej
grób kultury ceramiki sznurowej•	
cmentarzysko kultury mierzanowickiej z wczesnego okresu epoki brązu•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od czerwca do lipca 
pod kierownictwem Barbary Baczyńskiej (autorka sprawozdania, Instytut Ar-
cheologii i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie). Pierwszy sezon badań. Prze-
badano powierzchnię 2 arów.

Stanowisko zostało zlokalizowane w lutym tego roku, dzięki zgłoszeniu 
właścicieli pola państwa Samborków. Wizja lokalna przeprowadzona natych-
miast przez pracowników IAiE PAN, Oddział w Krakowie, ujawniła istnienie 
niszczonego przez orkę cmentarzyska z wczesnego okresu epoki brązu. Na po-
łudniowo-wschodnim stoku wzniesienia lessowego opadającego w kierunku 
doliny zalewowej Ropotka były widoczne szczątki ludzkich grobów. W wielu 
miejscach humus był już tak zerodowany, że wychodziła na powierzchnię skała 
lessowa i na jej tle rysowały się jamy grobowe o prostokątnych kształtach. Prze-
prowadzone badania powierzchniowe na całym wzniesieniu pokazały, że jest 
tu zlokalizowane olbrzymie cmentarzysko kultury mierzanowickiej. Opierając 
się na wcześniej przeprowadzonym szczegółowym rozpoznaniu terenu, wyty-
czono wykop, który ciął zachodni kraniec cmentarzyska, biegnąc od kulminacji 
wzgórza w dół.

Odsłonięto powierzchnię 2,10 ara (30 x 7 m) tuż pod kulminacją. Liczba 
zlokalizowanych na tym obszarze obiektów przeszła najśmielsze oczekiwania, 
zarejestrowano bowiem 54 obiekty: 48 grobów i 6 dołków posłupowych. Więk-
szość odsłoniętych obiektów to groby płaskie, jamowe związane z kulturą mie-
rzanowicką, tylko jeden grób o konstrukcji niszowej jest śladem pobytu na tym 
terenie ludności kultury ceramiki sznurowej.

Ludność kultury mierzanowickiej grzebała zmarłych w jamach grobowych 
w owalnym lub prostokątnym kształcie, zorientowanych generalnie zachód-
wschód z mniejszymi lub większymi odchyleniami na południe i północ. Zmar-
li spoczywali w grobach w pozycji embrionalnej, kobiety składano na boku 
lewym, z głową na wschód, mężczyzn na boku prawym z głową na zachód, 
twarze mieli w kierunku południowym, nogi i ręce podkurczone. Większość 
grobów była pojedyncza, ale w czterech jamach pochowano po 2 zmarłych. 

Sąsieczno, st. l, gm. Obrowo, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 41-46/18

Strzegowa, Jaskinia Biśnik,  
gm. Wolbrom, woj. małopolskie

Strzyżów, st. 25, gm. Horodło, 
woj. lubelskie, AZP 86-95

Suraż, st. 37 i 41, gm. loco, 
woj. podlaskie, AZP 41-84/
XXXVII i XLI

Szarbia, st. 7, gm. Koniusza, 
woj. małopolskie, AZP 101-
59/66

SZARBIA, st. 14, gm. 
Koniusza, woj. małopolskie, 
AZP 101-59
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