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GRABICE, gm. Grabice patrz
woj.zielonogórskie okres wpływów rzymskich

GRĄDY -WONIECKO, gm.Rutki patrz
woj.łomżyńskie okres lateński
Stanowisko U

KOŚCIELISKA, gm.Radłów Towarzystwo Miłośników
woj. częstochowskie Olesna

Badania prowadził mgr Wojciech Łonak. Finanso
wało Towarzystwo Miłośników Olesna. Drugi sezon 
badań. Cmentarzysko kultury łużyckiej /V okres 
epoki brązu/.

Stanowisko położone jest na południowym stoku wzniesienia znajdują
cego się w północnej części wsi Kościeliska, około 250 m na wschód od za
budowań ob.Konrada D+ji. Założono osiem wykopów o łącznej powierzchni 
6 arów, w tym: 3 wykopy w centralnej części cmentarzyska obok niewielkie
go wybierzyska piasku, nawiązując do wykopów ratowniczych z 1971 r . Dwa 
o charakterze sondażowym we wschodniej, jeden w północnej, dwa usytuowa
ne w południowo-zachodniej części cmentarzyska.

W bieżącym roku odkryto 84 groby /numeracja 15-98/ w tym: szkiele
towe, ciałopalne popielnicowe i jamowe. W większości groby posiadają obwa
rowania, częste są również bruki kamienne. Stan zachowania kości w gro
bach szkieletowych i ciałopalnych jest bardzo złyv Na ogólną liczbę 98 gro
bów - kości odkryto tylko w kilkunastu przypadkach, w kilku stwierdzono ich 
występowanie chociaż nie udało się ich wydzielić. Rolę popielnic pełniły róż
ne naczynia, najczęściej garnki o jajowatym brzuścu z uszami lub bez, misy 
profilowane, czarki i czerpaki. Te ostatnie znajdowały się zazwyczaj w mi
sach lub wewnątrz garnków. Jedyny odkryty przedmiot metalowy to spiral- 
ka z drutu brązowego. Z innych przedmiotów znaleziono dwie grzechotki 
oraz kilka naczyń miniaturowych pochodzących z grobów dziecięcych. Zaob
serwowano, że materiał ceramiczny występuje ponad prawie wszystkimi 
grobami wśród kamieni bruku lub nad obstawami. Jest to dowód istnienia 
nieznanych bliżej praktyk kultowych związanych z obrządkiem pogrzebowym.

Uchwycono północno-wschodni zasięg cmentarzyska, natomiast od po
łudniowo-zachodniej strony nie zdołano go określić. Jest on większy niż dotych
czas sądzono.
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Bliższa analiza materiału zabytkowego pozwoliła rozszerzyć chrono
logię cmentarzyska kultury łużyckiej na IV okres opoki brązu i datować go 
na IV-V okres epoki brązu.

Uzyskany materiał przekazano do Muzeum im.J.N.Jaronia w Oleśnie.
Badania będą kontynuowane.

KRAKOW-BIEŻANÓW GAJ patrz
Stanowisko XII neolit

KRAKOW - WAWEL patrz
wczesne średniowiecze

LUBOSZYCE, gm.Grabice Zakład Archeologii Nadodrza
woj. zielonogórskie Instytut Historii Kultury
Stanowisko 4 Materialnej PAN

we Wrocławiu

Badania prowadził dr Grzegorz Domański. Finanso
wał Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Zie
lonej Górze. Pierwszy sezon badań. Osada z epoki 
brązu, okresu lateńskiego i wpływów rzymskich.

Badania ratownicze przeprowadzono w ramąch ochrony stanowisk znaj
dujących się na obszarze objętym kompleksową melioracją pól nad rzeką 
Wodrą. Badania prowadzono w dwóch etapach. W pierwszym zarejestrowano 
48 jam przeciętych przez rowy melioracyjne. W drugim etapie przebadano 
przestrzeń 0 ,5  ara. Jamy odkryte na tym stanowisku pochodzą z epoki brą
zu i należą do kultury łużyckiej, z grupy gubińskiej kultury jastorfskiej 
oraz kultury luboszyckiej z fazy C2 .

Odkryto ślad budynku z okresu lateńskiego z bogatym materiałem cera
micznym oraz 4 jamy z okresu wpływów rzymskich, w których znaleziono ce
ramikę m.ln. wykonaną przy użyciu koła garncarskiego, świder żelazny, 
fragment sierpa i in.

Badania będą kontynuowane.


