
Jerzy Maciejczuk,Lech Pawlata

Popowlany, gm. Tykocin, woj.
białostockie. Stanowisko 2
Informator Archeologiczny : badania 21, 88

1987



- SS *

POPGtfLAWï, gm. Tykocin Konserw* tor zabytków Archeolog te myc h
woj. hia ïo stock te * KUiywstôfcu
Stanowisko 2

Badania prowadzili mgr Jerzy Mac lejc zufc, mgr Lech Pavla- 
ta /autor sprawozdani«/. Finansował HEJ, Pierwszy sezon 
badań. Cmentarzysko ciałopalna kultury łużyckiej z okre
su halsztackiego.

Stanowiifco położone jest na wydmie w obrębie terasy zalewowej doliny Narwi, w odległości o- 
koło 3ÛQ ui ne południe od rzeki 1 około 1 km na północ od zabudowań wal.

Ratownicze badania wykopaliskowe objęty przestrzeń o powierzchni ok, 15 i! ir partii niszcze
jących grobów, wyeksplorowano wypełńlaka trzech grobów. Obiekty te w typie jam w planie kolistych 
o średnicy 120 - 140 cm, w profilu cylindrycznych o iąbofcości 4Q — 70 cm znajdowały się na głębo
kości 40 - 50 cm od powierzchni ziemi. Oprócz nielicznych, drobnych, fragmentów przepalonych kości 
znajdowały się w nich fragmenty naczyń jajowatych i misek /zrekonstruowano trzy naczynia/, przepalo
ne, pojedyńcze kamienie, oraz pdłsurowlec krzemienny. M grobie nr 3, między fragmentami naczyń i koś
ci, znaleziono kilkadziesiąt ziaren co najmniej dwu gatunków zbóż. Poza granicami obiektów zlokalizo
wano fragment toporka kamiennego.

Ha terlał i dokumentacja badań znajdują się w Huzeum Okręgowym w HiałymstoJbi.

Badania*będą kontynuowane.

raków, gm. Oborniki Śląskie tfbjewódzki ośrodek.
woj. wrocławskie Archeologiczno-Konserwatorski

we Kroci awiu

Badania prowadziła mgr Hąitn« śledzik-Kamińska, Finanso
wał WDAŁ Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne 
kultury łużyckiej z« starszego okresu halesżackiego.

W północno-wschodniej części wsi Raków, tui przy drodze głównej wiodącej przez wieś, w obrę
bie gospodarstwa rolnego nr 9, na głębokości 1,5 и w trakcie kopania rowu pod rurę wodociągową, tui 
przy studni odkryto fragmentarycznie zachowany grób ciałopalny, inaczna jego część została zniszczo
na najprawdopodobniej w trakcie bodowy studni przed kilkunastoma laty. Żachowało się 1 gliniane na
czynie baniaste z przepalonymi' kośćmi ora; itojąca obok głęboka misa. *

Szczątki kostne nie były złożone w porządku anatomicznym, Pośród przepalonych kości v urnie 
znajdowała się przepalona 1 szpila t żelaza, z łabędzią szyjką, szczątki kostna nalsżą do 1 osobnika 
Juvenis /Adultus Л8-2(7 lat/ płci męskiej /ekspertyz« antropologiczna dcc* dr bab. B.Klszkiewicza/.

Dokumentacja i materiały źródłowe znajdują się w TOAR-u we Mrocławlu,

RUMIN, gm, Stare Miasto patrz
woj. konińskie wczesne średniowiecze
Stanowisko 25

SANOK
woj. krośnieńskie 
ul. Lamkowa 30

patrz
okres nowożytny


