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OPOLE –Wójtowa Wieś, st. 72, gm. loco, woj. opolskie, AZP 92-37/3
osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu-okres halsztacki)•	
osada wczesnośredniowieczna•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 30 kwietnia do 19 czerwca, 
przez zespół Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Finansowane przez PSOZ.

Wystąpiło 70 obiektów osadniczych: 67 ludności kultury łużyckiej i 3 z wczesnego 
średniowiecza.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „ Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku 
i Ziemiach Pogranicznych w 1998 roku”, s. 89-93.

OSTROŁĘKA, st. 7, gm. Sulmierzyce, woj. piotrkowskie, AZP 79-48/88
ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego•	
cmentarzysko kultury łużyckiej (V okres epoki brązu)•	
cmentarzysko kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) •	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Iwonę Młodkowską-
Przepiórkowską (Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 102,5 m².

Badania mają charakter ratowniczy. Stanowisko niszczone jest przez głęboką orkę - obiekty 
położone są płytko, dlatego górne partie uległy zniszczeniu. Przebadano 102 m², wyeksplorowano 12 
obiektów. Udało się uchwycić północną i wschodnią granicę stanowiska. Z 12 obiektów 8 to groby 
ciałopalne kultury łużyckiej, 2 - to zniszczone groby kultury przeworskiej a 2 to jamy o nieokreślonym 
charakterze. Jamy grobowe koliste, słabo czytelne, o głębokości do 55-60 cm. Większość grobów 
kultury łużyckiej zawierała jedynie popielnice, w 3 grobach znajdowały się również przystawki.

W warstwie ornej oraz w zasypiskach 2 grobów kultury łużyckiej znaleziono wyroby krzemienne.
Groby kultury przeworskiej zniszczone, popielnicowe. Jeden z nich wkopany w jamę grobu 

kultury łużyckiej.
Materiały z badań oraz komplet dokumentacji znajdują się w Muzeum Regionalnym 

w Radomsku.
Badania będą kontynuowane.

PALUCHY, st. 1, gm. Sieniawa, woj. przemyskie, AZP 99-82/42 
cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej (III-V okres epoki brązu - wczesna •	
epoka żelaza)

Badania wykopaliskowe przeprowadził w dniach od 3 do 29 sierpnia Adam Kostek (Muzeum 
Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu). Finansował PSOZ. Dziesiąty sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 123,75 m².

Przebadano 23 obiekty o numeracji kolejnej od 1460 do 1482. Były to pochówki ciałopalne 
popielnicowe, bezpopielnicowe z przepalonymi kośćmi w małych, półkolistych jamach 
i bezpopielnicowe w jamach nieco większych. Najciekawszy, duży obiekt grobowy oznaczony 
numerem 1475, z czterema naczyniami w wyposażeniu, nie zawierał przepalonych kości. Podobne 
obiekty interpretowane były na cmentarzysku jako groby szkieletowe, w których nie zachowały się 
szczątki zmarłego.

Wyposażenie grobów stanowiła ceramika naczyniowa: garnki esowate, misy profilowane oraz 
pojedyncze okazy waz, kubków i naczynek miniaturowych. Poza obiektami wystąpiło kilkanaście 
drobnych odłupków i łusek krzemiennych.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Narodowym Ziemi 
Przemyskiej.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Roczniku Przemyskim”.
Badania będą kontynuowane.


