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rżysko kultury łużyckiej z 111 okresu epoki brązu 
i grób kultury przeworskiej z okresu wpływów rzym
skich.

Kontynuowano prace wykopaliskowe w południowej części stano
wiska, w obrębie n ajstarsze j partii cmentarzyska, użytkowanej u schył
ku U i w ciągu 111 okresu epoki brązu. Zbadano 154 obiekty archeologicz
ne /nr 2992-3145/. W większości były to małe groby ciałopalne popielni
cowe i bezpopielnicowe jamowe, datowane na 111 okres epoki brązu. G ro
by wyposażone były w ceramikę i niezbyt liczne wyroby brązowe. Na u- 
wagę zasługuje odkrycie siedmiu dużych grobów jamowych, także datowa
nych na 111 okres epoki brązu. W grobach tych spalone kości rozrzucone 
były na dnie podłużnej trumny drewnianej.

Odkryto jeden zniszczony grób ciałopałny kultury przeworskiej 
z okresu wpływów rzymskich i zbadano kilkanaście jam u jam słupowych 
o bliżej nie ustalonej chronologii, zapewne starszych od cmentarzyska 
kultury łużyckiej.

KN1EJOW, gm .Biała Podlaska Archeologiczny Ośrodek
woj. bialskopodlaskie Badawczo-Konserwatorski

w Lublinie

Badania prowadził mgr Andrzej Kutyłowaki. Finansował 
WKZ w Białej Podlaskiej. Pierw szy sezon badań. S t a 
nowisko kultury łużyckiej.

Obiekt znajdował się w oddziale 202 kompleksu leśnego "Knie- 
jówka". "Kopiec" - nie wynoszący się  ponad płaski, otaczający go te 
ren - powstał prawdopodobnie przez wybranie pierścieniowatego rowu 
dookolnego. Wysokość kopca 4 ,5  m, średnica około 45 m, szerokość 
rowu średnio - 9 m. Stanowisko zagrożone pracami leśnymi.

Przebadano powierzchnię 180 m2 - rów ciągły o wymiarach 50 m 
x 3 m oraz na jego przedłużeniu dwie działki o wymiarach 5 x 3 m. 
Odkryto w warstwie gleby dwa skupiska ułamków ceramiki kultury łużyc
kiej z późnego okresu epoki brązu / ? /  Stwierdzono występowanie rzad
kiego "p łaszcza" z kamieni narzutowych, umacniającego piaszczysty'ko- 
piec" i głęboki rów okalający. Poza istnieniem "fosy" nie stwierdzono 
śladów usypania kopca.

Materiały znajdują się  w zbiorach Zakładu Archeologii UMCS.

Badania będą kontynuowane.


