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B a d a n i a  b f d ą  k i m t f i n i o v a i »  n  w y p a d k u  p o n o w n e g o  z a g r o ż e n i a  k l m c w U i .

Nowy t.owicz, gm. Kalisz Pomorski woj. koszalińskie SL 2 patrz okres rzymski 
Obra, gm. Wolszlyn woj, /ielunogórskie St. T i  рац г wczesne ircdniwiecw: 
Ofutowice, gm Radziejów wuj. włocławskie SL 7 palrz ncolil 
Osłonki, woj. włocławskie St. 1 patrz neolit

O r z e c h ,  g m .  Ś w i e r k l a n i e c ,  
w u j .  k a t o w i c k i e ,
Sl. 2. Λ/ J 1: 9*. 46/18

Muzeum Śląskie w Katowicach

O krrsy Ьпцм

Z]
Badania prowadziła mgr Renata Ablamowicz, a konsultowała <k Sż.yiBowska. Badania 
finansowały KZA w Katowicach oraz Muzeum Śląskie, Drugi sezon badań. Cmentar
zysko Ыrytualne kultury łużyckiej т. V okresu epoki brązu j halsztackiego C-D.

Przeprowadzono ratownicze wykopaliska na stanowisku położonym około 100 m w kierunku zachodnim od 
szosy Bytom'Świerklaniec pr/y  ulicy Szkolnej.

Przebadano obszar o łącznej powierzchni około 100 m- odkrywając 12 grobów (nr 9-19), wśród których 
wyróżniono 10 szkieletowych i 2 ciałopalne.

Groby szkieletowe były zakładane w podłużnych, w przybliżeniu prostokątnych jamach usytuowanych na osi 
N*S, a w jednym przypadku na osi NI--S W (gr. 10), o wymiarach: długość od 1.10 do 2.60 m, szerokość od 0,60 do 
1,00 m. Jamy grobowe były czytelne na głębokości od 0.40 do 0,60 m. Nie stwierdzono istnienia konstrukcji 
kamiennych, nie licząc pojedynczych kamieni wapiennych nad jamami grobów 9, 14, 15. 16 i 18. Tylko w dwóch 
grobach (nr 9 i 18) natrafiono na szczątki szkieletów, w pozostałych zaś wypadkach koid nie zachowały się. a na 
fałd istnienia grobu wskazywały jedynie jama i znalezione w niej wyposażenie. Biorąc lo pod uwagę można było 
wnioskować, źe głowy zmarłych były skierowane na południe. Zazwyczaj zmarły byt wyposażony w trzy naczynia 
(garnek, misę wraz z czerpakiem wewnątrz), które ułożone byty przy nogach. W grobach 9, 14 i 18 wystąpiły 
ponadto ozdoby brązowe, bądź żelazne. Z wyrobów brązowych należy wymienić: kółka dwu lub trzy zwojowe 
(zawieszki skroniowe), bransoletę otwartą, guzik, szpilę o główce zwiniętej w uszko, а z zabytków żelaznych 
przypuszczalnie fragment szpili oraz ułamki bliżej nie dającego się określić przedmiotu.

Groby ciałopalne (nr II i 12) posiadały jamy kształtu w przybliżeniu prostokątnego o  wymiarach: długość od 
2.10 do 2.20 m. szerokość od 0.70 do 0,80 m, byty one czytelne na głębokości 0,40 lub 0.60 m.

W przypadku grobu 11 kości (w postaci zbitej, zwanej masy) grupowały się (Tżcdc wszystkim w południowej 
cżfści jamy, natomiast w grobie 12 występowały w obrębie całego jej wypełniska. W skład wyposażenia grobu 
11 wchodziły trzy naczynia, a grobu 12, naczynia charakterystycznego zestawu, a także fragment bliżej nic okreś
lonego przedmiotu żelaznego oraz bryłka galeny.

Na obecnym etapie wydaje się, że odkryte cmentarzysko należy do podgrupy częstochowsko-gliwickicj grupy 
górnoiląsko-mai opolski ej kultury łużyckiej, a jego chronologię można odnieść do V okresu epoki brązu i okresu 
halsztackiego C-D.

Materiały z badań złożono w Dziale Archeologii Muzeum Śląskiego w Katowicach.

С Pódlcie Królewskie, gm. K r/cplrc, 
wuj. częstochowskie,

SŁ 5, ΑΕΙ1: 84-44/49

Badania prowadził prof, tfc Marek Gcdl. finansował UJ. Pierwszy sezon badań. Osada 
grupy górnośląsko-małopolski ej kultury łużyckiej z I1I-IV okresu epoki brązu oraz 
późnośredniowieczna.

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii w Krakowie

Stanowisko odkryło wiosną 1989 r. Ze względu na postępujące niszczenie stanowiska spowodowane eksploa
tacją piasku podjęto wstępne badania ratownicze, w czasie których zbadano jedną jamę uszkodzoną przez młodszy 
wkop ρόΐ no średniowieczny lub nowożytny. W wypelnisku jamy natrafiono na ułamki ceramiki, które można 
zaliczyć do wczesnej fazy grupy górnośląsko- małopolski ej i datować w przybliżeniu na 1II-IV okres epoki brązu. 
Dalsze podobne fragmenty ceramiki oraz ułamki naczyń późnośredniowiecznych pochodzą z warstwy kulturowej 
i ze zniszczonej części stanowiska.

I  Potoczek, gm. Potok Wielki woj. tarnobrzeskie Sl 3 i 4 patrz paleolit i т ег  alit

Kup», cm. Gorlice, 
woj. nowosądeckie, 

Sl, 2. AZP: 112-67

Badania prowadził dr Paweł Valde-Nowak, uczestniczyli mgr Ewa Klekot i mgr Sła
womir Dryja. Finansował III KM PAN w Krakowie. Drugi sezon badań Wczesnobrą- 
zowa pracownia obróbki rogowca me ni litowego.

Polska Akademia Nauk
Instytut Historii Kultury Materialnej
Zakład Archeologii Małopolski w Krakowie

Celem badań było określenie funkcji stanowiska badanego rozpoznawezo już w roku ubiegłym. Wykonane
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zostały dw* szurfy: o  wymiarach 4 x 2 m  (sonda 2, na gr»nicy zasięgu występowania zabytków ka mic o d  y ch aa 
powierzchni) oraz ί  х 2 ra (sonda 3, w miejscu koncentracji zabytków os powierzchni). Po zdjęciu wariiwy ornej 
osiągnięty został gliniaito-pylasly utwór deluwiałny, pod nim zai glina zwietrzeliskówa fliszu magurskiego — 
warstwy typowe dla jednostki dukielskiej. W obu znajdowane były drobne naturalne okruchy czarnego, cJigoceńs- 
kiego rogowe« menilitowego. Artefakty z lej skaty, w postaci dwóch rdzeni i killtun&siu od łupków znalezione 
zostały w warstwie ornej. Powiększyły one bogaty (kilkaset wyrobów) zbiór zabytków, uzyskany w zeszłym roku 
na tym stanowisku.

Istnieją dwie możliwości zinterpretowania uzyskanych wyników.
1, Pierwotnym złotem dla znajdowanych zabytków jest zagłębiony w podłoże obiekt (obiekty?), który umicj- 

icowtony jest jednak poza zasięgiem sondy 2 i 3.
2. Stanowisko znajduje się w zaawansowanej fazie niszczenia (zabytki są jedynie w warstwie ornej).
Dyskutowanie o innych możliwoiciach (np, wyroby zalegały pierwotnie wyłącznie na powierzchni gruntu),

przy aktualnym stanie rozpoznania obiektu nie znajduję podstaw.
Badania będą kontynuowane.

SiedJeczko, gm. Wągrowiec, 
woj. pilskie,

SL4, AZP: 43-31/31_______

Uniwersytet Adama Mickiewicza 
Instytut Historii w Poznaniu 
Ekspedycja Archeologiczna Łekno

Badania prowadził dr Andrzej Wyrwa. Pierwszy sc zoo bad a A. Cmentarzysko kultury 
łużyckiej г  JV-V okresu epoki brązu.

W trakcie wykcpalisk na stanowisku nr 3 w Łeknie poinformowano o wyorywaniu na gruntach Piotra Grucho- 
ły w Siedlcczku gm. Wągrowiec, woj. pilskie fragmentów i całych naczyd ceramicznych. W wyniku rekonesansu 
terenowego i wywiadu określono zasięg stanowiska, zebrano występujący na powierzchni bardzo bogaty materiał 
ceramiczny! kostny.

Cmentarzysko jest zlokalizowane ok  300 m na zachód od zabudowań gospodarczych. Znajduje się na 
wschodnim zboczu niewielkiego wzgćrza (92,3 m n.p.m.), na lewym brzegu rzekł Nidby (Uszewnicy), po lewej 
stronic drogi Łekno — Siedleczka

Wg wstępnej weryfikacji powierzchniowej гсггШ  materiału rozkłada się na obszarze 30 x 50 ra.
Badania będą kontynuowane.

Sierpów, gm. Ozorków, 
woj. łódzkie,
St. 1, AZP; 61-49/37

Badania prowadził mgr Zdzisław Kaszewski. Finansował WKZ w Łodzi. Cmentarzys
ko wielokulturowe od Ш okr. ep. brązu po wczesny okres lateński włącznie (1200 —  
250 p. n. e.).

Badania były kautynuaejq pme wyktpaliskowych p-Giwadzonych w lalach 1931 i 1947.
Stanowisko położone jest na wzniesieniu poroiniętym wysokopiennym lasem w odległoici 900 m na północ 

od wsi Sierpów i 300 m na wschód od toru kolejowego Lóttt — Gdynia. Przebadano obszar o powierzchni 400 m2, 
na którym odkryto 26 grobów ciałopalnych o różnej przynakżooici kulturowej i chronologicznej.

Grób 336, natęży do grupy konstantynowskiej kultury łużyckiej j jest datowany na pierwszą połowę Ш okr. 
epoki brązu.

Groby popielnicowe: 321. 323. 326, 341. 342 oraz groby jamowe: 317, 318. 322. 324. 329.330. 331, 340, 
reprezentują irodkowopolską grupę kultury łużyckiej i ich chronologia przypada na IV okr, epoki brązu.

Z V okr, pochodzą groby pope  lnico wc: 319, 327, 328 oraz groby jamowe: 320. 325, 33Z 333, 334, 335. 
Znajdująca lię w ich wyposażeniu ceramika nosi cechy wyżej omówionej grupy kulturowej.

Datowany nn okres halsztacki С gróbjamowy 337, był wyposażony w naczynia typowe dla wschodniowielk- 
opolskiej grupy kultury łużyckiej.

Groby kultury łużyckiej występowały pod częiciowo uszkodzonymi brukami kamiennymi. Wyposażenie ich 
stanowiła wyłącznie ceramika od 2 do 10 naczyń,

Pozostałe dwa groby jamowe 338 i 339 były obwarowane prostokątnymi obstawami kamiennymi. Odkryte 
w tych grobach naczynia reprezentują odrębne kultury, a mianowicie kulturę łużycką i kulturę ws с hod niopo mors
k ą  Wyposażone są one w znaczną ilo ii naczyń i ozdoby metalowe. W grotie 33S znajdowała się żelazna szpila 
z  łabędzią szyjką, natomiast w grobie nr 339 odkryło żelazny otwartą z zgrubiałymi końcami bransoletę i pierścio
nek z  płaskiej brązowej laimy.

Ponadto w trakcie badań odkryto S dużych skupisk ceramiki kultury trzdidecldcj i t skupisko ceramiki 
pochodzące z III okresu wczesnośredniowiecznego

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w Łodzi


