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DOBIESZEWICE, pow. Mogilno patrz neolit

Stanowisko 2

GLINIANY, pow. Wołów Konserwator Zabytków Archeologicz-
nychf we Wrocławiu

Stanowisko 1

Badania prowadził mgr Tadeusz Kaletyn. Finansował WKZ we 
Wrocławiu. Drugi sezon badań. Cmentarzysko kultury łuży
ckiej z IV—V okresu epoki brązu.

Badania ratownicze prowadzono na rozległym cmentarzysku, nisz
czonym eksploatacją kruszywa. Przebadano obszar o powierzchni ponad 7 
arów. Odkryto i wyeksplorowano m.in. 143 groby. Większość z nich była 
nakryta i obstawiona kamieniami. Groby zalegały na głębokości od 0,25 
do 1,5 m. Wyposażenie stanowiła przede wszystkim ceramika w liczbie od 
1 do 39 naczyń. Wśród wyrobów metalowych na uwagę zasługują szpila 
i kółka brązowe, złoty, zawinięty drucik (pierścionek?), brzytwy półkoliste 
z raczka zaliczane do tvnu italskiego, haczyk na ryby.

Wydzielono groby popielnicowe, bezpopielnicowe oraz z kośćmi umie
szczonymi w popielnicy i w jamie grobowej. Stopień spalania kości słaby. 
Wstępna analiza antropologiczna (dr B. Miszkiewicza) wykazała, że wśród 
zmarłych duży procent stanowią pochówki dzieci małych i młodych ko
biet. Na szczególną uwagę zasługuje grób Nr 116. Zawierał on popielnicę 
ze szczątkami kilkunastoletniego osobnika płci żeńskiej oraz rozrzucone 
w jamie grobowej szczątki kostne dorosłego osobnika. W grobie tym odkry
to figurkę antropomorficzną. Jest ona wykonana z silnie wypalonej gliny. 
Przedstawia plastycznie wykonaną postać mężczyzny o głowie zwierzęcej 
(ptaka?). Figurka ta zapewne wiąże się z kultem solamym, lunarnym i fal- 
licznym. W obrębie cmentarzyska, między grobami ludzkimi odkryto 6 
grobów zwierzęcych, zawierających wg opinii doc. dr P. Wyrosta m.in. 
szczątki kostne krów oraz małych przeżuwaczy. Groby te obłożone były ka
mieniami i zawierały liczne fragmenty naczyń.

Badania wykopaliskowe będą kontynuowane w najbliższym sezonie.

GLINIANY, pow. Wołów Konserwator Zabytków Archeologicz-
nych we Wrocławiu

Stanowisko 3

Badania prowadził Andrzej Kudła. Finansował WKZ we Wro
cławiu. Pierwszy sezon badań. Osada wielokulturowa (epoka 
brązu i wczesnośredniowiecze).
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W sierpniu podjęto prace ratownicze na nowo odkrytej osadzie, poło
żonej około 600 m na południowy zachód od wsi Gliniany. Założono wykop 
powierzchni 16 m*. Odsłonięto 12 obiektów nieruchomych w tym pół- 

ziemiankę kultury łużyckiej z IV okresu epoki brązu i resztki pieca oraz 
półziemiankę wczesnośredniowieczną. W jednej z małych jam znaleziono 
denarek z XI w.

Badania będą kontynuowane.

JASTRZĘBIEC, pow. Busko patrz wczesne średniowiecze

JEMIELNICA OLEŚNICKA Konserwator Zabytków Archeologicz-
pow. Oleśnica nycb, we Wrocławiu

Badania prowadził mgr Tadeusz Kaletyn. Finansował WKZ we
Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe.
Zabytki z epoki brązu i okresu wpływów rzymskich.

Ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi objęto kurhan Nr 1 za
grożony karczunkiem drzew. Jego rozmiary u podstawy 10,5 m x 12 m 
i wysokość 1,4 m.

W części środkowej na głębokości 0,6 m wystąpiło skupisko kamieni 
tworzących zapewne zniszczoną komorę grobową nieregularnie wydłużo
ną po osi północny wschód — południowy zachód. Jej wymiary 2,5 m x 
1,3 m, wysokość 0,5 m.

Inwentarz ruchomy stanowią 2 fragmenty naczyń kultury unietyckiej 
oraz jedno naczynie silnie i wtórnie przepalone zapewne z okresu wpły
wów rzymskich.

Planowane są badania dalszych mogił. Ogółem w pobliżu wydzielono 
ponad 30 kurhanów zalesionych i poważnie zniszczonych leśną orką.

KĄTY, pow. Włocławek Muzeum Kujawskie we Włocławku

Stanowisko 2

Badania prowadziła mgr Janina Dąbrowska. Finansowały WKZ 
w Bydgoszczy, Muzeum Kujawskie we Włocławku i Zarząd 
Dróg Lokalnych w Milęcinie. Pierwszy sezon badań. Stanowi
sko wielokulturowe: cmentarzysko kultury łużyckiej z epoki 
brązu, osada z okresu wpływów rzymskich, osada wczesnośred
niowieczna, liczne ślady osadnictwa średniowiecznego.


