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Badania prowadził mgr Sławomir tółkowski. Finansował UW 
1 BEDi-Z w Białej Podlaskiej. Drugi sezon badań. Cmenta
rzysko /?/ s wczesnej epoki brązu.

Stanowisko odkryte zostało przypadkowo podczas prac budowlanych w 1986 r* Przeprowadzono 
wówczas wykopaliskowe badania ratownicze ujawniły płytki, prostokątny obiekt o wymiarach około 3 on 
/tf-E/ x około lti si /lł-в/. łf Jego centrum znajdowało tlą 6 ostrzy sierpów krzemiennych z wczesnej 
fazy kultury strzyżewskiej /krzemień rejovieckl/. Ponadto w wypełnisłeu obiektu odkryto również kil* 
ha drobnych fragmentów ceramiki wczetnobrązowej.

trigS? г. teren wokół tego obiektu poprzecinano rowami sondażowymi o łącznej powierzchni 1 ara- 
Jednak poza obiektem nowożytnym /ii-wieczny wkop/ i słabo rysującym się Innym obiektem /wkop z drob
nymi węglami drzewnymi/ oraz lufno znalezionym trapezem krzemiennym - nic nie znaleziono. Dalsze pra
ce wykopaliskowe unie&ożllwa zabudowa przemysłowa tego miejsca.
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Badania prowadził mgr Józef Niedźwiedź. Finansował łłOA-fc 
w Zamościu. Pierwszy sezon badań. Osada z wczesnej epoki 
brązu kultury łużyckiej oraz 'okresu lateńskiego.

Stanowisko położone jest na środku dużego cypla o ekspozycji NW, N, NE, w pobliżu rzeki 
Huczwy. odkryto je w wyniku badań AEP, W badaniach ratowniczych, odsłonięto ok. 45 n kw. Odkryto sze
reg zabytków w warstwie o. i«J oraz tuż pod nią* N 'warstwie kulturowej na gł, 40—76 cm zarejestrowa
no wyraźne skupisko materiału, na które złożyły się następujące zabytki: ułamki rozbitego żarna, 
fragmenty Kości zwierzęcych, gliniana minaturka buta, fragment miniaturowego naczynia lub grzechotki, 
duży fragment naczynia «sowatego, lekko chropowaconego, przekłuw&ęz z krzemienia wołyńskiego oraz 
kilkanaście fragmentów ceramiki, Materiał w całości należy przypisać ludności kultury łużyckiej.

Obok tego skupiska na głębokości ок. 1 m odkryto obiekt kształtu ósemkowego o średnicy "осгек* 
l,50 i 1,20 m. w obiekcie znaleziono żarno, rozcierasz, duży fragment esowatej czarki, fragment żłob
kowanego brzuśca, fragment wylewu misy oraz kilkanaście fragmentów ceramiki a ponadto fragmenty kości 
zwierzęcych i dwa ułamki oboatron&ie gładzonej polepy. Kilka fragmentów ceramiki z obiektu określono 
jako pófnolateńskie, Tym samym przynajmniej jedną część obiektu należy datować na ten okres.


