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KIETRZ, pow. Głubczyce 1 nstytut Archeologii Uniwer -
StenowiaRo 1 sytetu JagieUodsłńego

v Krakowie

Badania prowadzili doc.dr Marek Gedl, mgr Jan 
Chochorowski, mgr Renata Kia za, przy współudzia
le ekipy antropologicznej: dr Krzysztof Kaczanowski 
i mgr Elżbieta Gleń. Kontynuacja badań zapoczątkowa
nych w 1956 roku. Cmentarzysko kultury łużyckiej 
z 111 i IV okresu epoki brązu oraz z okresu lateńs - 
kiego, cmentarzysko kultury celtyckiej z okresu la 
teńskiego, groby i ślady osady neolitycznej.

Prace prowadzone w zachodniej części stanowiska, w obrębie najs
tarszej części cmentarzyska kultury łużyckiej. Zbadano łącznie 191 obiek
tów archeologicznych /nr 2570-2760/. W przeważającej większości były to 
niewielkie groby ciałopalne popielnicowe lub bezpopielnicowe jamowe, zali
czane do wczesnej fazy kultury łużyckiej i datowane na 111 okres epoki brą
zu. Groby wyposażone były w ceramikę i w drobne wyroby brązowe, a nie
kiedy w paciorki szklane. W kilku wypadkach, obok siebie, w obrębie jed
nej jamy, ustawione były po dwie lub po trzy popielnice. Odkryto też dzie
więć grobów ciałopalnych bezpopielnicowych, założonych w dużych jamach 
/o długości 2-3 metrów/. W grobach tych, przepalone kości rozsypane by
ły na dnie trumny drewnianej, ustawionej pomiędzy czterema słupami wkopa
nymi w dno grobu. W grobach tego typu znajdowano obok wyrobów brązowych, 
typowych dia 111 okresu epoki, także pojedyncze naczynia charakterystyczne 
dla wczesnej fazy kultury łużyckiej. Groby pierwotnie nakryte były nasypami 
kurhanów, które z biegiem lat uległy całkowitej niwelacji. Świadczą one o 
długim przeżywaniu się niektórych tradycji kul tu ty przedłużyckiej /mogiło
wych/ we wczesne) fazie kul tu ty łużyckiej.

Na północnych peryferiach wczesnołużyckiej części cmentarzyska od
kryto kilka grobów ciałopalnych popielnicowych pochodzących już z IV okre
su epoki brązu. Natomiast na zachodnich krańcach stanowiska zbadano kilka 
grobów ciałopalnych popielnicowych zaliczonych do schyłkowej fazy kultury 
łużyckiej /schyłek okresu halsztackiego i początki okresu lateńskiego/. Od
kryto też cztery groby ciałopalne /dwa popielnicowe i dwa jamowe/ z okre
su lateńskiego, wyposażone w ceramikę wykonaną przy pomocy koła garncars
kiego i w żelazne lub brązowe ozdoby celtyckie. Zapewne także z kulturą cel
tycką należy powiązać pozostałości czworobocznej budowli, po której zacho
wał się rów fundamentowy i jamy po słupach. Jest to już piąty tego typu obiekt 
zapewne o kultowym charahenze.

Zbadano też kilka jam i dwa paleniska, związane zapewne ze starszą od 
cmentarzyska osadą neolityczną. W jednej z jam, na palenisko, wrzucone zos
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tały zwłoki ludzkie. W wypełnisku jamy znaleziono drobne wyroby krzemien
ne. Natomiast brak ceramiki nie pozwala na ustalenie przynależności kultu
rowej owych obiektów. Odkryto też szkieletowy grób, wyposażony w na
czynie i wyroby kamienne, krzemienne i kościane, zaliczony do kultury ce
ramiki sznurowej. Jest to już drugi pochówek tej kultury tu odkryty.

KRAKÓW-BARYCZ patrz
Stanowisko 111 neolit

KRAKÓW-BIEŻANÓW GAJ patrz
Stanowisko XII neolit

KRUSZĄ ZAMKOWA, pow. Inowrocław patrz
Stanowisko 3 neolit

LCOW, pow.Jarocin Muzeum Regionalne
Stanowisko 3 w Jarocinie

Badania prowadził mgr Ryszard Grygiel /autor spra
wozdania/ przy współudziale mgr Eugeniusza Czarne
go. Finansowało Muzeum Regionalne w Jarocinie. 
Pierwszy sezon badań. Osada kultury trzcinieckiej.

Stanowisko 3 połęk&EB jest w południowo-zachodniej części wsi Lgów, 
bezpośrednio przy drodze z Dębna do Żerkowa, na niewielkim, piaszczys
tym wzniesieniu od północy opadającym w stronę łąk. Badania miały na c e 
lu zabezpieczenie przed dalszą, głęboką orką, najbardziej zagrożonego wy
cinka osady. Wykop o wymiarach 15 x 5 m założono w centrum rozrzutu leżą
cego na powierzchni materiału ceramicznego. W wyniku przeprowadzonych 
badań zaobserwowano następującą stratygrafię stanowiska.
- warstwa I /humus/ , powstała współcześnie w wyniku intensywnego nawo

żenia, niszcząc częściowo strop warstwy kulturowe) 
/warszawa 11/; miąższość do 0,20 m.

- warstwa II, jasnobrunatna, silnie spieszczona próchnica z zawartością
niewielkiej ilości węgli drzewnych; miąższość do 
0,20 m

- warstwa Ha, powstała w wyniku spływu części organicznych warstwy 11
w podłoże piaszczyste /ca le c /; miąższość do 0,25 m

- calec, jasnożółty piasek.


