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Badania ratownicze polegały ha2 zadokumentowaniu konstrukc]£ komory grotowej, przesianiu 
pozostałej zawartości £ częściowym zbadaniu otoczenia grobu»

Założono wykop 1 o wymiarach 3 x 4 z, zgodnie z kierunkiem N*S £ przedłużenie IA /1Q0 x 
120 cm/* t

Stanowisko znajduje się w terenie pofałdowanym na niewielkim wznieeimntn, kilkadziesiąt metrów 
na zachód od zabudowań gospodarczych w bezpośrednim sąsiedztwie sadów-*

Grób nr 1 w kształcie prostokąta zwalającego *ię ku dołowi | orientowany był w kierunku N-N na 
S-E* Wymiary zewn. skrzyni w gdrnej części 220 x 139 ca. Składał się z 11 dużych kamieni, ustawionych 
ściśle obok siebie ze szczelinami dokładnie zapełnionymi tzw. klinami /dwa kamienie zostały uszko
dzone przez pług 1 wyciągnięte/ Oraz kilkunastu mniejszych, wspierających na zewnątrz ciężką konstruk
cją. Sie wyróżniono zarysów jamy grobowej. Na dnie komory grobowej znajdował się częściowy bruk z 
malejszych kamieni. Nie znaleziono śladów pokrywy grobu.

zniszczone w dużym stopniu szczątki kostne należą /analizy dokonała dr W, łachman/ do mężczyzny 
zmarłego w wieku 30*40 lat /Naturus/ 1 prawdopodobnie kobiety zmarłej w wieku około 40 lat /Maturus/. 
Przypuszczalnie zmarłych złożono do grobu w sposób selektywny, dominuje brak kości długich. Orientowa
ni byli głowami na połodnioyy-wschód, a nogami na północny*zschód.

wyposażenie stanowiły? dwie nlezdoblona amfory /jedna dwuoezna/, fr. rozbitych /?intencjonal
nie/ kilku naczyń, takie zdobionych /trzy pozlotne rzędy dołków 1 trójkątów^ * pobliżu amfor znalezio
no siekierkę kr zmienną gładzoną* Naczynia 1 siekierka znajdowały się /z relacji odkrywców/ na bruku 
kamiennym w północny zachód komory grobowej.

Ma N w niewielkiej odległości od grobu nr 1 płytko pod powierzchnią ziemi odkryto grób zwie
rzęcy *■ nr 2, składający się z kilku niewielkich kamieni tworzących rodzaj obstawy kamiennej. Według 
analizy dr hob, A.Lasoty-Moskalevsklej kości należały do psa /osobnika dorosłego, wy в. w kłębie ok. 
53-55 cm/, złożonego do grobu przypuszczalnie selektywnie. W części spągowej znaleziono szydło/?/ wy
konane prawdopodobnie z części poroża sarny lub jelenia*

<5roby zostały zabrane do rekonstrukcji w Muzeum okręgowym w Chełmie.

Badan ta będą kontynuowane.

SŁOHOWICE, gm. Kazimierza Wielka 
woj. kieleckie 
Stanowisko 6

SOBTEJÜCHY, gm. *nin 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 5

STEFANOM, gm. Gostynin Wojewódzki Konserwator labytków
woj, płockie w płocka
Stanowisko 4

Badania prowadtllt mgr Małgorzata Rybicka i mgr Krzysztof 
Sowim, Finansował YKZ w Płocku* Pierwszy sezon badań. Osa
da kultury pucharów lejkowatych.

Osadę rozposnano w czasie badań powierzchniowych, prowadzonych w ramach N.2.1«, ns obszarze 
52 - 52. Stanowisko położone jest około 2Û0 m na południe od bezimiennego cieku, ok. 50 m na północ 
od drogi Gostynin * Płock, U poduża pasma wzgórz morenowych, na obszarze częściowo zalesionym.

2otworzono wykop o powierzchni 1 1Û 1  , zorientowany na osi N*6, zlokalizowany w miejscu wystę
powania na powierzchni koncentracji materiałów ceramicznych kultury pucharów lejkowatych.

patrz
okres halsztacki

patrz
epoka brązu
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Pod warstwą orną, o miąższości od 2Û cm w części półoocnej do 4 fl cm w części południowej wy
kopu, wystąpiła neolityczną waratwa kulturowa, sięgająca w głąb do 30 cm poniżej poziomu próchnicy.
К warstwie tej wystąpiły 452 fragmenty ceramiki skupiającej zię przy wschodnim piroflln wykopu oraz 
niewielka ilość materiałów krzemiennych /6 krzemian!/# jaden rozcierać* kamienny-* kilkadziesiąt 
fragmentów- polepy.

Na poziomie calca odkryto 9 obiektów - 4 dołki po «lupowe, 5 jam zgrupowanych w i t a  odcinku, 
łf obiektach wystąpił nieliczny materiał cer«niczny /32 fragmenty ceramiki/, krzemienny /3 krzemieni*/ 
oraz polepa /24 f r a g m e n t y / ,  a  takie bardzo duża ilość silnie rozdrobnionych fragmentów kości 1 węgiel
ki drzewna-

Określenie funkcji obiektów, Ich układu przestrzennego będzie możliwe po przeprowadzeniu dal
szych badań.

Materiał ceramiczny występujący na omawianym etanowisfcu - w obiektach, warstwie kulturowej, 
na powierzchni - jest jednorodny. Stylistyka zdobnictwa, technologia materiałów ceramicznych, pozwala 
łączyć stanowisko v Stefanowie z fazą lubońską kultu-y pucharów lejkowatych.

Materiały znajdują się w Muzeum Mazowieckim w Płocku,

Badania będą kontynuowane.

TYSZOWCE patrz
woj. zamojskie epeka brązu
Stanowisko 25Л t

TYSZOWCE Wojewódzki Ośrodek
woj, zamojskie Arohaologiesno-Konserwatorakl
Stanowisko 25 В w Zamościu

Badania prowadził mgr Jacek. Maszewie*. Finansował №  
w Zamościu, Trzeci sezon badań. Osada wielokulturowa z 
reliktami kultury iubelsko-wołyńsklej ceramiki malowanej, 
kultury trzcinleckiej, kultury łużyckiej, okresu wpływów 
rzymskich oraz wczesnego średniowiecza.

Łącznie przebadano 361 в2. Wstępnie wyróżniono 13 obiektów różnego typu* najciekawsze było 
odkrycie dwóch grup grobów/?/ zawierających, kolejno 3 1 6  sfctuk. naczyń kultury Iubelsko-wołyńsklej 
ceramiki malowanej*

Ponadto wyeksplorowało ziemiankę z okresu wpłyitfw rzymskich oraz dwa obiekty wczesnośrednio
wieczne wypełnione zbitą warstwą rozdrobnionego węgla drzewnego zmieszanego z piaskiem 1 zawierają
cego fragmenty ceramiki. Być moda są to pozostałości po produkcji węgla drzewnego. Inne znaleziska 
toi kubooktoaedryczny paciorek marmurowy z faz CIA - D OKR, niebieski paciorek szklany z tego samego 
okresu, miniaturowa siekiera z łupku prawdopodobnie kultury Iubelsko-wołyńsklej ceramiki malowanej, 
ślady prażenia rudy darniowejt narzędzia 1 odpadki krzemienne, fragmenty ceramiki naczyniowej i 
neolitu, epoki brązu, okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza.

Badania będą kontynuowana.

MARS2KOWD, gm. Sławno 
woj. słupskie 
Stanowisko 26

patrz
okres wpływów rzymskich


