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Pod tym samym brukiem znajdują się również dwa inne skupiska, zawiera
jące fragmenty zniszczonych naczyń i pył kostny. Są  to pochówki bezpo- 
pielnicowe. Trzy groby zawierają przystawki niezniszczone w ilości od 3 
do 5 , które obsypane są drobnymi przepalonymi kośćmi, pyłem kostnym 1 
niekiedy / l /  licznymi fratmentami innych naczyń. W pozostałych jedenastu 
pochówkach naczynia były zniszczone rytualnie lub na skutek płytkiego za
legania grobów od powierzchni.

Badania zakończono.

W1ELOTOW, gm.Grabice patrz
woj. zielonogórskie okres lateński
Stanowisko 2

WOJCIECHOWICE 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowisko I

Państwowe Muzeum 
Archeologie zne 
w Warszawie

Badania prowadził mgr Jerzy Bąbel. Finansowało 
PMA. Czwarty sezon badań. Wielokulturowe cmen
tarzysko i os&da z epoki neolitu i wczesnego brą
zu.

Otwarto 3 wykopy o łącznej powierzchni 138 m^. Ukazało się 16 obiek
tów /groby, jamy i rów/, z czego wyeksplorowano 5 .

Dokończono eksploracją obiektu 59 / grób kultury mierzanowicHej/ 
odkrytego i częściowo przebadanego w ubiegłym roku. W grobie tym znajdo
wały się rozrzucone bezładnie ludzkie kości, przemieszane z zabytkami oraz 
kośćmi zwierzęcymi. Wystąpiły one wewnątrz "pojemnika", po którym pozosta
ły jedynie popielate smugi. Na pojemniku znajdowały się dwa łby krowie. Wśród 
zabytków na uwagę zasługują: kubek gliniany, kindiał krzemienny, grodki 
krzemienne, fragment brązowej zausznicy oraz paciorki z kaolinu, muszli 
i kości.

Kilkakrotnie stwierdzono wzajemne przecinanie się obiektów/stratygra
fia/ . Grób kultury mierzanowickiej przecinał grób kultury ceramiki sznurowej.
W grobie starszym znaleziono dwa gliniane kubki natomiast w grobie młodszym, 
znacznie zniszczonym przez nory zwierzęce: resztki szkieletu ludzkiego, musz
le małży, naczynie gliniane, szpilę kościaną, zausznicę brązową oraz paciorki ,
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z kaolinu, kości i muazli. W grobie kultury mierzanowickiej a twierdzono 
popielate smugi po "pojemniku" na zwłoki.

Przecinały się takie dwie jamy, w których znajdowała się cerami
ka kultury mierzanowickiej i trzcinieckiej, kości zwierzęce i odłupki krze
mienne. W jednej z nich znaleziono prawie kompletny szkielet psa.

Na wschodnim skraju cmentarzyska i osady odkryto rów odcinający 
te obiekty od nasady wzgórza. Przynależność kulturowa rowu nie jest je sz
cze w pełni wyjaśniona.

Materiały znajdują się w PM A.
Badania będą kontynuowane.

WRONOWICE-PAPRZYCA, gm. Werbkowice Archeologiczny Ośrodek 
woj. zamojskie Badawczo-Konserwatorski

w Lublinie

Badania prowadzili mgr Leszek Gajewski i doc. 
dr Jan Gurba. Finansował AOBK w Lublinie. 
Pierwszy sezon badać. Stanowisko kultury trzci
nieckiej z II okresu epoki brązu /A2-B1 wg Rei- 
neckego i Willyonsendera/.

Na prawym, wysokim brzegu Huczwy, obok dużej kopalni piasku 
odsłonięto skupienie kilkunastu naczyń kultury trzcinieckiej i niecharakte- 
ryetyczny materiał krzemienny, zalegający na powierzchni około 18 m2 .
/ Zabytki kultury trzcinieckiej występują tu na obszarze ponad 3 ha/. Po
nadto stwierdzono tu materiały należące do tzw. kultury w ołydako-lubol* - 
klej ceramiki malowanej, kultury pucharów lejkowatych, ceramiki sznuro
wej 1 kultury wenedzkiej.

Materiały znajdują się w ZA UMCS.
Badania będą kontynuowane.

ZŁOTA P1NCZOWSKA, gm.Plhczów Państwowe Muzeum
woj. kieleckie Archeologiczne

w Warszawie

Badania prowadził j dr laceh Mickiew icz!/Auto- 
rem sprawozdania jest mgr Maciej Szopę/. Fi-


