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KUŹNICA SKAKAWSКА, gm. Wieruszów Muzeum Archeologiczne 
woj. kaliskie i E tnograficzne

w Łodzi

Badania prowadziła m gr Irena Jad с Zyk* Finanso
wał je  WKZ w Kaliszu. P ierw szy sezon badań. 
Ciałopalne cm entarzysko kultury łużyckiej 
z okresu  halsztackiego.

Cm entarzysko położone je s t  na piaszczystym  wzniesieniu tuż 
nad pradoliną Prosny, około 1 km w linii prostej od grodziska, leżącego 
w W ieruszow ie-Podzam czu, badanego w poprzednich sezonach. Cm enta
rzysko je s t współczesne z grodziskiem .

W okresie  międzywojennym prowadzono tu badania ratow nicze. 
Obecne badania obejmują już peryferyczną część cm entarzyska, zaw iera
jącą  groby o znacznie uboższym m ateria le  zabytkowym,

g
Przekopano 225 m odkrywając 11 grobów i jeden budynek. Groby 

zakładane w czystym piasku, zaw ierały po kilka naczyń a  czasem  przed
mioty metalowe; przykrywane były dość rozległym i podwójnymi brukam i 
kamiennymi, .
Nie udało kię  wyodrębnić jam grobowych, a wydobywany m ate ria ł zabyt- 
koiyy był bardzo zniszczony. 1

Między grobam i, na poziomie około 1 m niższym  niż groby, od
kryto zarys dna obiektu o ścianach plecionkowych, bardzo w yraźnie od
cinających się  od otoczenia; w jego obrębie nie znaleziono żadnych za
bytków, W odległości około 20 cm na południowy zachód od wymienione
go obiektu odkryto grób z brukiem  kamiennym.

Na inwentarz grobów składały się : duże baniaste popielnice
0 gładkich szyjkach i  chropôwatÿch brzuécach, am for ki o gładkiej
1 zdobionej powierzchni, czerpaki, w tym jeden pożądający  na czarnym 
tle  bogate zdobienia, różnego rodzaju m iseczki, szp ila  i noże żelazne 
o raz  zapinka zniszczona w ogniu.

Matexi ały znajdują się  w Dziale W czesnej Epoki Żelaza w Mu
zeum Archeologicznym i Etnograficznym w Lodzi.

Przewiduje się  kontynuację badań.

ŁASZCZYN, gm. Rawicz patrz
woj. leszczyńskie okres wpływów rzym skich
Stanowisko 3

LÇ2YCE, gm, Wejherowo
woj. gdańskie
Stanowisko 3

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku
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Badania prowadził m gr Olgierd Fele z a t .  F inan
sowało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 
P ierw szy eezon badań. Cm entarzysko kultury 
wschodnio pom orskiej z okresu Halletatt D.

Powodem rozpoczęcia badań było przypadkowe odkrycie w 1977r, 
zniszczonego grobu skrzynkowego zawierającego cztery  naczynia, 
w tym dwie popielnice twarzowe.

Cm entarzysko, na którym znaleziono grób położone jee t na 
południowo-wschodnim zboczu wzniesienia 188,2 usytuowanego w odle
głości 300 m na północny zachód od drogi z Głodówka do Łężyc.
W iększa część stanowiska została zniszczona w wyniku wybierania 
żwiru. Mimo dokładnych poszukiwań, odkryto tylko jeden zniszczony 
grób skrzynkowy zaw ierający fragm enty trzech  popielnic, przepalone 
kości ludzkie o raz  dwa kolczyki z nanizanymi paciorkam i szklanymi 
i bursztynowymi, W najbliższym  otoczeniu grobu i na całym przebada
nym terenie nie stwierdzono żadnych obiektów towarzyszących.

M ateriały archeologiczne z wykopalisk znajdują s ię  w Muzeum 
Archeologicznym w Gdańsku.

Badania zostały zakończone.

MADEŁY, gm* Pątnów patrz ·
woj. sieradzkie okresy  brązu
Stanowisko 1

MIŁOSŁAWICE, gm, Milicz 
woj, wrocławskie

MYŚLIBÓRZ 
woj, gorzowskie

patrz
okresy  brązu 

patrz
wczesne średniowiecze

NOWY BARKOCZYN, gm. Nowa Karczm a-Liniewo
woj. gdańskie Muzeum Archeologiczne
Stanowisko 3 w Gdańsku

Badania prowadził m gr Janusz Podgórski, Finan
sował WKZ w Gdańsku. Pierw szy sezon badań. 
Cm entarzysko płaskie kultury łużyckiej z okresu 
H allstatt C -C /D .


