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KUTKI, gm. Krasnobród 
woj. zamojskie 
Stanowisko Э

№jewÓdzki Ośrodek 
Archeolog tc zao-ftonsenmtorskl 
w Zamościu

Badania prowadził mgr Jacek Buszewicz, Finansował NOAK 
w Zamościu. Pierwszy sezon badań. Osada kultury pucharów 
lejkowatych.

Stanowisko znajduje si. na połuctaiowya stoku doliny wieprza, na rozległej wydmie położonej 
w obrąbie trasy nadzalowowej. W latach sześćdziesiątych istniała tutaj piaskownia, która priypuez- 
czalnle w znacznym stopniu zniszczyła osadę-

Łącznia przebadano powierzchnię 126 ж2. W wyniku badań stwierdzono: 1/ Materiał archeologicz
ny zalega! w większości /ak. S5-90 t całości/ na zachodnim obrzeżu piaskowni; 2/ Warstwa kulturowa 
miała przeciętną miąższość ok, 30 cm; 3/ Około 90 t materiału ceramicznego £ całość znalezisk krze
miennych to relikty kultury pucharów lejkowatych, reszta pochodzi x okresu wczesnego średniowiecza 
1 ncwożytnoścl: 4/ Żadnych obiektów nie zarejestrowano.

Badania będę kontynuowane.

RAAKANOWICS, gm. Wąwolnica 
woj, lubelskie 
Stanowisko 33

Uniwersytet Marli Curie—Skłodowskiej
w Lublinie
Katedra Archeologu

Badania prowadziła mgr Jolanta Nogaj. Finansował NFS 
w Lublinie. Pierwszy sezon badań* Cmentarzysko kultury 
pucharów lejkowatych..

Stanowisko odkryto wiosną 1967 r. w trakcie badań powierzchniowych. A2P. Położone jest na ła
godnym, południowym stoku rozległej wierzchowiny lessowej. Stwierdzono intensywne niszczeni« cmenta
rzyska głęboką orką.

2Badania objęły obszar 114 a . wykopy założono w najniżej położonej części cmentarzyska. Bez
pośrednio pod warstwą humusu natrafiono na 10 obiektów, w tym 7 dobrze zachowanych grobów szkieleto
wych kultury pucharów lejkowatych, osłoniętych pokrywą a bruku wapiennego. Dwa spośród zachowanych 
grobów były podwójna.

Prawie wszyscy zmarli ułożeni zostali w pozycji wyprostowanej, na wznak., z głowami skierowa
nymi ku zachodowi, a twarzami ku północy lub południowi. И grobach podwójnych zmarłych złożono na
przemiennie: obok siebie /grób nr Ю /  1 jeden na drugim /grób nr 4/. Wyposażenie w- postaci kubeczka 
z uchem 'ansa lunata* odnaleziono jedynie v groble nr 10. ze względu na snoozny stopień zniszczenia 
stanowiska, zarysy jam grobowych zą nieczytelne.

Badania pozwoliły ustalić południową granicę cmentarzyska.

Dokumentacja i materiały znajdują się w KA tJHSC*

Badania będą kontynuowane.

KICKARŸ NOWE, gm, DwlRozy Polska kkądela Nauk
woj. tarnobrzeskie mrtytut Historii Kultur, Materialnej
stanowisko 'Pole Bo len ii" . Karszawts

Eakled Metodologii- Sadaó Archeologicznych

Badanie prowadziła agr Bann, Kowelewaka-ttamałek przy 
udziale wyr Doroty Cyn9 0t. finansowały: BBiDE w lano- 
brzegu oraz ISWł F AK. Pierwszy sezon badań. Osenharzysko 
neolityczne.

stanowisko znajduje alg w północno-wschodniej cząóol «i. Zajmuje ono cząść rozległego cypla, 
..■iwJraoego w skład wysoczyzny lessowej 1 stanowiącego zarazem j.j krawądi południową od »trony doli-


