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rżyska ludności kultury wschodniopomorskiej z wczesnego okresu 
lateńskiego.

Prace wykopaliskowe kontynuowano tylko w części południowej stanowiska, w miejscu 
gdzie odkryto duży zespól palenisk składający się z 11 obiektów, między którymi znajdo
wało się 5 skupisk kamieni. Wytyczono 2 wykopy badawcze o łącznej powierzchni 86 m 2. 
Odkryto 3 dalsze paleniska (obiekty n r 75-77). Zawierały one po kilka fragm. ceramiki. 

Dokumentacja i m ateriały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Badania zostały zakończone.

Kłyżów, s t .  23 Państwowa Służba Ochrony Zabytków
gm . P y sz n ic a , w oj. ta rn o b rz e s -  Oddział w Tarnobrzegu
k ie
AZP 92-78/42

Badania prowadził mgr M. Florek. Finansowane przez Państwową 
Służbę Ochrony Zabytków. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z okresu halsztackiego.

Stanowisko położone jest na wysokim, piaszczystym wzniesieniu i ząjm ujejego poro
śniętą lasem kulminację o powierzchni ok. 0,3 ha. Zostało odkryte przypadkowo przy 
wybieraniu piasku.

Badania ograniczono do eksploracji grobów z części bezpośrednio zagrożonej zniszcze
niem. Wyeksplorowano 3 groby popielnicowe i jeden jamowy oraz zadokumentowano 
i zebrano m ateriały z 8 grobów naruszonych przy wybieraniu piasku. Wszystkie groby 
znajdowały się bardzo płytko, od 10 do 30 cm poniżej obecnej powierzchni, i były bardzo 
zniszczone. W większości wypadków zachowały się tylko dolne partie naczyń, rzadziej 
środkowe partie brzuśców, wyjątkowo wylewy. Prawie wszystkie naczynia były zgniecione, 
ich fragm. rozdrobnione i przemieszane. Poza ceramiką znaleziono pierścionek z taśmy 
brązowej, 1,5 zwojowy, z końcami zakończonymi trójkątnie. Cały m ateriał odkryty na 
stanowisku jest charakterystyczny dla III fazy grupy tarnobrzeskiej kultury  łużyckiej.

M ateriały znąjdują się w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, dokumentacja w Pań
stwowej Służbie Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu.

Badania zakończono.

IKoszanowa, st. 11, gm. Śmigiel, woj. leszczyńskie patrz młodszy okres przedrzymski — okres 
wpływów rzymskich

L eszcz  any, s t. 3 M uzeum Okręgowe w Chełmie
gm . Ż m udź, w oj. c h e łm sk ie  
A ZP 82-91/—

Badania prowadził Wojciech M azurek. Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Chełmie. Pierwszy sezon badań. Osada? grupy czemi- 
czyńskiej ze starszego i młodszego okresu przedrzymski ego oraz śla
dy osadnictwa z neolitu.

Stanowisko n r 3 w Leszczanach zostało odkryte przez Tadeusza Stafmskiego z Koczo- 
wa jesienią 1992 r. Je s t położone na obszarze AZP dotychczas nieprzebadanym. Fizjogra
ficznie położone jest na wschodnim pograniczu Pagórów Chełmskich. Pod względem topo
graficznym zajmuje rozległe plateau cypla w dolinie rzeki Krzywólki, na jej prawym 
brzegu. Na powierzchni stanowiska zalega gleba piaszczysta, jedynie w części zachodniej 
z większym udziałem gliny.


