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Badania prowadził mgr Wojciech Kuczkowski przy w*pÓłpras
cy »gr. Piotr* Olstew*kiego, finansował Urząd Miasta i 
Godny w Kroczy. Czwarty sezon badali. Cmentarzysko od ok- 
resu halsztackiego do okrasa wpływów rzymskich.

Na przebadanej 1,5 arowej powierzchni cmentarzyska odkryto dwa grobyî skrzynkowy ί jonowy. 
Grób skrzynkowy, o kształcie zbliżonym do kolistego, z obwarowaniem kamiennym, przykryty był dwoma 
płaskini ciosanymi płytami, w komorze grobu, o kazta.jie prostokąta, wyłożonej płaskimi płytkami 
kamiennymi, znajdowały si* dwie bardzo ile zachowane popielnic·. Do budowy komory grobu użyto m.in. 
kamienia Żarnowego. Grób jonowy, o obrysie owalnym i półkolisty· przekroju, zawierał jedyni· dalą 
ilość wggli drzewnych oraz silni· przepalonych kości ludzkich*

Grób skrzynkowy datowany jest na okres halsztacki 0 1 łączony » kulturą wwehodniopoeoreką, 
natomiast grdb jamowy, na podstawia analogii do uprzednio odkrytych grobów tego typu, na pierwsze 
wieki naszej ery. *

MUтоWo, gm. Szamotuły Muzeum Archeologiczna
woj, potnadskis w Poznaniu

Stanowisko położone jest w dolinie rzeki Samy, ok. 3 km na północny wechód od Szamotuł. Bada
nie o charakterze ratowniczym prowadzono w  południowej cząści stanowiska, zabezpieczając najbardziej

Strowano SO obiektów. Były toi 2 groby popielnicowe, 2 groby jamowe, 1 bruk kamienny, 29 grobów 
szkieletowych. Oprócz tego wy eksplorowano 17 obiektów związanych z osadami — 1 dołki posłupowe, 1 
palenisko, 8 jam o nieustalonej funkcji, 3 szkielety psów, 1 szkielet ptaka. Stratygrafia 1- położe
nie wymienionych obiektów były silnie zakłócone przez wkopy grobowe cmentarzyska szkieletowego. MŚrdd 
materiału zabytkowego znalazły tlą z duże ilości fr. ceramiki, prządłiki, szydła kościane, fragmenty 
okuć 1 gwoździ żelaznych, szkaplerz oraz moneta, prawdopodobnie szeląg koronny Zygmunta 1И.

Stanowisko 2

Badania prowadziły mgr B.Klrschke i mgr S,Soroka, Finan
sowało Muzeum Archeologiczne w Poznaniu oraz Urząd Miasta
i Gminy w Szamotułach, Pianraxy η χ ο η  b a d a li. S ta n o w is k o

wielokulturowej cmentarzysko kultury łużyckiej i pomor
skiej j osada kultury łużyckiej £ przeworskiej, cmenta
rzysko szkieletowe z XVГТ, KVITX w*

Materiały znajdują s£q w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu-
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