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z dwoma uchami lub guzkami w górnej partii brzurfca. Wykonane by
ły z gliny chudej z domieszką gruboziarnistego 1 érednioziarnletego, granitowego tłucznia, Powierzchnie echropowaoone o barwi·
Jasno 1 oeglasto-brunetïiej,
Więkssoić ceramiki charakterystyczna Jeet dla V okresu epo
ki brązu» brą*owa igła i szpila z Łabędzią szyjką oraz około 1/3
fra«entów naezyrf typowe są dla woaesnej epoki żelaza /650-500
pne/.
Materiał znajduje *iq w Muzeum w Lęborku.
Badania będą kontynuowane*

HłATKOłilCB, jpn,Wielgomłyny
woj*piotrkowskie
Stanowisk-o 1

Muzotn Regionalne w Radoaeku

Bgdania prowadziła ®gr Bożena Błaszczyk. Finan
sował VRZ w Piotrkowie Trybuna1akia. Czwarty
sezon badarf. Cmentai*2yeko ciałopalne kultury
łużyokiej z IV/V epoki brąsru.
Badania miały charakter ratowniczy, ponieważ obok ozęćci
przebadanej w latach 1972-74 zaczęto ponownie wybierać piasek
i ni3ZOryć obiekty. V czçéoi przylegającej do plaćnloy znalezio
no oeçéeiowo miszczoay grób popielnioowy z ciekawym wyposaże
niem w postaci brązowej szpili z główką zwinięta w ueofco oraz
lntsreeującej zewie*zkl /?/ w keztałoie llécla /również brązo
wej/· Fora tye obiektem nie znaleziono Imyoh ooohówków.
Wytyczono dodatkowy wykop /4x5/, nawlasując do badań z
1974 r. 1 znaleziono tam 10 grobów, w tye 2 Jamowe, pozostałe
popielnloowe, 1 grób z przystawką w postaci kubka. V Jednym
przypadku wyposażono zmarłego w brązowe kółko, ilady patyny
brązowej na kościach «twierdzono w kilim wypadkach. Ceramika
była bardno JeA»rotkta| naczynia wazowate z zaokrąglonym ta
lonem brsuAo·, otaaazywame w częiei dolnej, lekko stożkowate
szyjki.
Badania będą kontynuowane*

SAMBOROWICE, gm.Pietrowice Wielkie Konserwator Zabytków Archeowoj.katowioki·
logiocnyoh w Katowicach
i Muzeum w Raciborzu
Badania w roku 1976 i 1977 prowadziła mgr Kry
styna Kozłowska. Trzeci 1 czwarty sezon badan.
Cmentarzysko olałopaln· kultury łużyckiej z
III okresu epoki brązu.
Przebadano 7*5 ara* Łącznie odkryto 33 groby, obiekt ciało

- 69 palenia· skupisko polepy i zarysy dwu piaskowni sprzed II woj·
ny światowej. Odkryto grobów popielnicowych - 11, Janowych po
pielnicowych jamowych - 6, obiekt nieokreślony potrakto
wany pierwotnie Jako grób pusty, 1 grób prawdopodobnie Jamowy
popielnicowy zniszczony przez nieznanego sprawcę. Wyposażenie
grobów stanowiły popielnice / od 1-4/ i fragmenty naczyń, po
pielnice przykryte misami odwróconymi do góry dnem oraz dnami
i fragmentami naczyń przystawki /od 1-3/1 przedmioty z brązui
szpila z rozklepaną 1 zawiniętą w uszko główką, fragment szpi
li z główką w środku cylindryczną zdobioną 3 dookolnymi, rów
noległymi liniami rytymi, u góry zakończoną ściętym ostrosłu
pem o sześciu bokach, u dołu stożkowato zwężającą się do trzo
nu, szpilę ze spiralnie zwiniętą główką, fragmenty szpil, bran
soletkę brązową z okrągłego w przekroju drutu ze zniszczonymi
końcami, pierścionek z drutu o przekroju płasko-wypukłym, grud
kę brązu, być może główkę szpili; przedmioty z krzemienia:
rdzenie, odłupki wióry - niektóre retuszowane.
Pomiędzy grobami natomiast znaleziono bardzo dużo przed·
miotów z krzamieniał siekierkę trapezowatą, sierpak, 3 skrobacze, 5 drapaczy, 2 zatępce, 2 tyleгакi, narzędzie nakopałnlane, narzędzie z retuszem wnękowo-zębowym, narzędzie wnęko
we, narzędzie kombinowane drapacz + przekłuwacz, rdzenie krze
mienne, wióry 1 odłupki. Wszystkie przedmioty krzemienne po
chodzą ze wschodniej części przebadanego cmentarzyska, gdzie
także znaleziono kilka fragmentów ceramiki neolitycznej.
Materiały z wykopalisk i dokumentaeja złożone są w Muze
um w Raciborzu.
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patrz
okres wpływów rzymskich

SI01IROWICE, gm.Cewice
woj.słupskie

Muzeum Aroheologlozne
w Gdańsku

Badania prowadziła mgr Gabriela Jeziorska
przy współudziale mgr Aleksandry Szymańskiej·
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
i WKZ w Słupsku. Drugi sezon badań. Osada
wielokulturowa. Okresy: kultura łużycka г
młodszego okresu epoki brązu, okres późnola
teński i wpływów rzymskich oraz okres wczesno
średniowieczny.
Kontynuowano badania z sezonu 1976 r. Odsłonięto obszar
1,5 sra sąsiadujący z terenem przebadanym w ubiegły»1 roku;
Uwarstwienie oraz występujący materiał ceramiczny ułożone ana-

