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Państwowe Muzeum
Archeologiczne
w Warszawie

Badania prowadził mgr Jarzy Bąbel. Finansowało
PM A. Trzeci sezon badań. Wielokulturowe cmen
tarzysko neolityczne i wczesnobrązowe.
Podczas tegorocznych prac przekopano 226 m^ powierzchni, odkrywa
jąc 18 obiektów, z czego 8 okazało się wkopami wczesnymi. Z 10 obiektów
prahistorycznych wyeksplorowano 7, w tym 1 jamą i 6 grobów.
Jama należała do kultury pucharów leptowatych, groby: 1 również do
kultury pucharów lejkowatych, 5 do kultury mierzanowickiej.
W jamie znaleziono fragmenty glinianych naczyń, płyty szlifierskie,
kości zwierzęce, ości ryb, polepą, wągle drzewne i małą ilość krzemienia
W grobie kpi znajdował się jeden szkielet ułożony w pozycji wyprosto
wanej, na plecach, głową na W, nogami na E .
Znaczna część szkieletów z tego cmentarzyska jest bardzo źle zacho
wana z powodu silnego rozkładu kości, bądź też ich rozwleczenia podczas
orki.
Zmarli kultury mierzanowickiej ułożeni byli najczęściej na prawym bo
ku, głową na południowy-zachód lub zachód. Wyposażeni byli w kubki glinia
ne, krzemienne grociki sercowate, krzemienne zgrzebła, sztylet krzemien
ny, fragmenty brązowych zausznic, zwęglone przedmioty drewniane, pacior
ki kościane, paciorki z muszki i glinki kaolinowej.
W jamach grobowych stwierdzono występowanie popielatej smugi, po
zostałości po pojemnikach, w których spoczywały zwłoki. W grobach znale
ziono także dużą ilość kamieni wapiennych.
W jednym z bogaciej wyposażonych grobów odkryto dwie czaszki krów,
pyskami zwrócone w kierunku południowo-wschodnim.
Prace będą kontynuowane.
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Zespół do badań Etnogenezy
Słowian w Polsce północnowschodniej Instytutu Historii
Rułtury Materialnej PAN
w Warszawie
Badania prowadzili doc.dr hab.Jan Dąbrowski i mgr
Małgorzata Mogielnicka. Piąty sezon badań. Osada
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otwarta grupy mazursko-warmińskiej kultury łużyc
kiej z późnej epoki brązu.
Zakończono prace terenowe na tym stabowisku, a zarazem prace wyko
pał ikowe zespołu osadniczego kultury łużyckiej w Worytach.
Na stanowisku 2 przekopano w 1974 r . 3,5 ara /łącznie na tej osadzie
zbadano prawie 17 arów/ zakładając wykopy głównie w partii szczytowej
wzgórzd. a ponadto na południowym jego zboczu - wszystkie one łączą się
z wykopami z lat ubiegłych. Odkryto 32 jamy, 140 śladów po wbitych lub wko
panych słupach i 2 paleniska kultury łużyckiej, a ponadto 2 groby z okresu
wpływów rzymskich i 7 obiektów bliżej nieokreślonych.
W wykopie na zboczu południowym /a r 1107 powtórzył się stwierdzony
już wcześniej układ stratygraficzny. Pod warstwą próchniczą stwierdzono
tam trzy warstwy akumulacyjne /11-IV/. Zalegały one na ciemnej kulturowej
warstwie V, bogatej w ceramikę i sięgającej 74 cm m iąższości, a reperezentującej młodszą fazę osadnictwa łużyckiego. Cienka warstwa akumulacyjna
oddzielała ją od pozostałości starszej osady /warstwa VII/, zalegającej na
jasnym piasku calca. Ta warstwa zawierała niewiele materiału łużyckiego
z dodatkiem kilku fragmentów naczyń, zdobionych ornamentem sznurowym.
W dalszym ciągu nie stwierdzoną układania się śladów słupów w regu
larne zarysy. Wyjątkiem jest zespół 28 kołków i słupów /obiekty 279-306/
na arze 51, będący być może śladem jakiejś niewielkiej platformy lub spich
rza na palach.
Materiał zabytkowy reprezentują niemal wyłącznie fragmenty naczyń
ze znaczną przewagą form chropowaconych, Ponadto znaleziono kilka rozcieraczy i gładzik kamienny oraz parę przęślików.
Kontynuowane były również badania geologiczne i palynologiczne oko
licy stanowiska.

ZBROJEWSEO, pow.Kłobuck
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Instytut Archeologii U .J. ^
Konserwator Zabytków
Archeologicznych
w Katowicach,

Badania prowadzili doc.dr Marek Cedl i mgr Renata
K iszą. Finansował WKZ w Katowicach. Kontynuacja
badań zapoczątkowanych w 1961 r . Cmentarzysko kul
tury przedłużyckiej i grupy gómośląsko-małopólskiej
kultury łużyckiej z U-V okresu epoki brązu.
Prace wykopaliskowe przeprowadzono w północnej części stanowiska,
w obrębie starszej partii cmentarzyska, datowanej w zasadzie na IM okres

