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PAWŁOWICE, gra.Michałów Uniwersytet Jagielloński
woj.kieleckie Instytut ArcheologiiStanowisko 1

Badania prowadzili mgr Urszula 
Bąk i mgr Andrzej Matoga /autor 
sprawozdania/. Finansował Y/KZ w 
Kielcach przy udziale Urzędu Crai- 

' ny w Michałowie. Trzeci sezon ba
dań. Cmentarzysko kultury łużyc
kiej z okresu halsztackiego.

Prace wykopaliskowe skoncentrowano w najbardziej 
zagrożonej wybieraniem piasku zachodniej i północno-zachod
niej partii cmentarzyska. Przebadano obszar o powierzchmi 
ok. 65O <m i wyeksplorowano.16, ciałopalnych grobów kultury 
łużyckiej /groby nr 3S-53/.

Przeważały groby ciałopalne, bezpopielnicowe. 
Większość z nich wyposażono w różnego typu konstrukcje ka
mienne w postaci bruków nakrywających lub obstaw. Pojedyn
czymi brukami kamiennymi wydłużonymi po linii N-S nakryte 
były 4 groby. Przepalone kości oraz wyposażenie złożone z 
kilku naczyń znajdowano tuż pod warstwą kamieni bruku.
Grób 50 nakryty był podwójnym brukiem. ’Wystąpił on w posta
ci owalnego zgrupowania kamieni, pod którymi zalegała 40-50 
grubości warstwa czystego piasku. Niżej odkryto drugą war
stwę bruku kamiennego, bezpośrednio pod którą wystąpiło 
skupienie przepalonych kości oraz naczynia: waza, misa na 
pustej nóżce oraz garnek jajowaty z czerpakiem wewnątrz.

Na osobną wzmiankę zasługują groby 48 i 51 posia
dające oprócz bruku nakrywającego również obstawę kamienną.
W przypadku obiektu 48 obstawa kamienna posiadała regularną, 
prostokątną formę z orientacją na osi N-S. Wewnątrz obstawy 
natrafiono na przepalone kości i zgrupowanie kilku naczyń. 
Wśród drobnych kosteczek, prawdopodobnie dziecka, znalezio
no grzechotkę glinianą o formie w przybliżeniu beczułkowa- 
tej. Obiekt 51 posiadał dwie warstwy kamieni tworzących 
bruk nakryivający. Poniżej wystąpiła nieregularna obstawa 
kamienna, wewnątrz której znajdowała się duże skupienie 
przepalonych kości. Kości od strony północnej i wschodniej 
były jakby osłonięte dwoma plackami glinianymi v/bitymi pio
nowo lub ukośnie w piasek. Ha kościach stała waza, dwa 
garnki jajowate, mi3a oraz dwa miniaturowe pucharki.

Odkryto 4 groby popielnicowe, oraz jeden grób pod
wójny /nr 46/, jamowo-poplelnicowy. Składał się on ze sku
pienia przepalonych kości zmieszanych z resztkami stosu.
Na północ od1 kości stała popielnica nakryta fragmentami sil
nie uszkodzonej misy. Na dnie popielnicy spoczywały przepa
lone kości, na których leżał czerpak, wyżej znaleziono duży 
fragment garnka i misę półkulis tą. Kolejna misa, położona 
na boku przylegała od v/3chodu do popielnicy.
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Wydaje się, iż ustalone v/ poprzednich latach datowanie obiektu na okres halsztacki D zostało potwierdzone przez charakterystyczne naczynia: jajowajo-beczułkowate, zdobione odciskami palcowo-paznokciowymi lub karbowanymi 

listewkami, często skośnie nalepianymi, a także naczynia wazowate, nierzadko bogato zdobione ornamentem głęboko ry
tych żłobków układających się w różnego typu wzory geometryczne .

Materiały z badań znajdują się w Instytucie Archeologii UJ w Krakowie.
Badania będą kontynuowane.
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Stanowisko 2
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PODGAJ, gm.Aleksandrów Kujawski patrz 
woj »włocławskie neolit
Stanowisko 7 A
REMBIELIN, gm.Chorzele 
woj.ostrołęckie 
Stanowisko 1.

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii

Badania prowadzili mgr Adam Waluś 
i mgr Jacek Kowalski. Finansował WKZ w Ostrołęce. Siódmy sezon ba
dań, Stanowisko wielokulturowe 
z wczesnej epoki żelaza.

2Zbadano obszar 175 m odkrywając jamy zasobowe oraz zniszczone wkopami współczesnymi groby prawdopodobnie 
kultury pomorskiej. Wśród materiału zabytkowego znalazły się liczne fragmenty ceramiki, zausznica brązowa z paciorkami , tarcza brązowa, dwie żelazne zapinki o konstrukcji 
wczesnolateńskiej, w tym jedna z dużą kulką na końcu kabłą- 
ka i in.

Dokumentacja i materiały zabytkowe złożone Hą w 
Instytucie Archeologii UW.

Badania będą kontynuowane.
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Stanowisko 1
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