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Badania prowadslłg mgr Mlkłaezeweka-Baloer.
Finansował WK2 wa Wrooławiu. Drugi aa son ba
dań. Omentarsysko s okreau halsztackiego /kul
tura łużycka/

V osaaia od 2 do 16 lipoa kontynuowano praoa wykopallakowa.
Praabadano 17 grobów, mlaoaosącyoh alą na 1 arze. Były ona 

popielnicowa, sawiarały praaważnia po jednaj poplalnloy 1 kilka
naście, niekiedy nawet ponad dwadslaśoia naoayń towarsyesąoyoh. 
Wśród nloh spotyka alą aarówno naczynia malowana, jak i jedno
barwna, osęato bardao bogato sdoblone. Metale występują raoaej 
rzadko - odkryto 3 asplle brązowe oraz kółeozka również brązowe. 
Wszystkie szpile wystąpiły pojadyńozo w różnych grobaoh. W odróż
nianiu od badań 1967 roku, w 1969 r. groby pojawiały się w dwu 
warstwach - płytszej około 30 - 50 om i głębszej około 6 0 - 8 0  
om. Oroby znajdująoe się blisko powiersohnl były tak bardao zni
szczone, że na obeonym atapla /przed wyklajeniem ceramiki/ nie 
da się wychwyoió ewentualnych różnlo w materiale obu warstw.
Warto aaaygnallsowaó jednak dużą różnloę w llośol naozyń towarsy- 
aaąoyoh. Groby "głębsza" są bezwzględnie liosniej wyposażone, 
również tylko one aawlerają wspomniane metale.

Cmentarzysko należy do środkowośląskieJ grupy kultury łużyo- 
kiej 1 może być datowane na okras HC.

KW^CZAŁA-SPALONA, pow. Chrzanów Muzeum w Chrzanowie

Badania prowadził mgr Cezary Popko. Finansował 
WKZ w Krakowie. Pierwszy aezon badań. Cmenta
rzysko z okreau halsztackiego /0/•
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Cmentarzysko leży na prawym brzegu rzeozkl Regulki» na tere
nie Zakładów Chemioznyoh "Alwernia" w Kwaozale. Odkryte zoetało 
przypadkowo w 1965 r. Przy pracaoh budowlano-zlemnych zniszczono 
trofea aa kilka grobów szkieletowych» a wyposażenie zaginęło. Jesio
nią 1966 r. natrafiono na kolejny grób» który wyekaplorowany zo
stał przez aroheologa. Grób ten zawierał dobrze zachowany szkie
let ludzki» przykryty nieregularnym brukiem kamiennym» oraz ma
teriał oeramiozny i metalowy» typowy dla przełomu okresu brązu 1  

żelaza.
¥ październiku br. przeprowadzono badania ratownloze w rejo? 

nie bramy głównej Zakładów» przy czym szozupłośó miejsca 1 gęsta 
podziemna aieó instalaoyjna znaoznle ograniczyła zakres poszuki
wań. Odkryto trzy groby 1 kilka skupisk fragmentów oeramicznyoh. 
Wszystkie groby posiadały dość regularne wydłużone bruki» zbudo
wane z moono zwietrzałych głazów porfirowych» występująoyoh pow
szechnie w okolioy Kwaozały 1 Alwerni. Bruki te wystąpiły na 
głębokośoi 50 - 60 om i zorientowane były swymi dłuższymi osiami 
zgodnie z kierunkiem M-S. Wymiary ich wahały się w granloaohs 
szerokość 40 - 60 om» długość 190 - 210 om. Między kamieniami 
znaleziono potłuczone naczynia gliniane i drobne kawałki węgli 
drzewnyoh /pozostałość uczt pogrzebowych/. Pod brukami na głębo
kości 8 0 - 1 0 0  om natrafiono na dalsze naczynia.

Ule natrafiono na kośol ludzkie» a tylko w jednym zaobser
wowano olemniejsze zabarwienie plasku w miejscu, gdzie znajdował 
się szkielet.

Materiał oeramiozny reprezentowany jest przez wazy z pół- 
kullatym dnem 1 oyllndryozną szyjką» ozerpakl półkullste 1 garn
ki jajowate* obmazywane. Z drutu brązowego wykonana była szpila 
o skręconym końou i dwie bransolety o również skręoonym Jednym 
końou. Jedna bransoleta posiadała trójkątny wisiorek s kółkiem
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/uaekiem/. Wisiorki t.go typu maj* analogią w. nlsassnobalsatao- 
kloh aat.rlałach a omentarmy.ka w Plasku pow. Lujailnlso 1 Kwa- 
caals / 1/ pow. Ohrsanów.

Ceramika 1 wyroby brąaowe pozwalają datować; odkryta obiak
ty grobowa na początek okresu halaztaokiago /0/.

Intaraaująoa jaat położenia trzeoh odkrytyoh grobów w Jed
nym szeregu» na linii zgodnej z kierunkiem W-E. w odległoóoi 
2.. 5 - 3 m od siebie.

W związku z zagrożeniem omentarzyeka przez praoe budowlane 
badania wykopaliskowe w tym rejonie kontynuowane bądą w roku 
przyszłym.

LIPOWIEC* pow. Chrzanów patrz okres nowożytny

ŁUBOWO-K0L0H IA * pow. Szozeoinek Wojewódzki Konserwator 
Stanowisko 1* 2» 3# 4 Zabytków Aroheologioznyoh

w Koszalinie

Badania przeprowadzili mgr Henryk Janooha i mgr 
Pranoiszek Rożnowski. Finansował WKZ w Koszalinie. 
Drugi sezon badań. Osada /?/ i cmentarzyska z 
okresu halsztackiego /kultura pomorska/*

Stanowisko 1
Kontynuowano badania ratownicze zabezpieczające na cmenta

rzysku kultury pomorskiej. Położone jest ono na niewysokim pa
górku morenowym częóciowo uprawnym* odległym o 2.100 m na EW 
od wsi Łubowa. Samo wzniesienie usytuowane jest w widłaoh dróg


