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ŻUKOWICE, pow. Głogów Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwa
Metali Kolorowych w Głogowie

Stanowisko 4

Badania prowadził mgr Mieczysław Kaczkowski. Finansowała 
Dyrekcja Huty Miedzi „Głogów”. Czwarty sezon badań. Cmen
tarzysko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego.

Przebadano 220 arów. Ogółem wydobyto 180 grobów. W typowych 
dla tego okresu zespołach znajdowały się naczynia malowane oraz gli
niane ptaszki. Obserwacja obiektów wykazała, że mamy tu do czynienia 
z dwoma rodzajami konstrukcji. Jedną — tworzyły groby wkopane w ca
lec, o rzucie poziomym okrągłym. Charakteryzuje je uboższe wyposaże
nie w ozdoby i broń. Drugą — groby wkopane w calec, o rzucie pozio
mym prostokątnym. Spód jamy wymoszczony był ochrą, niekiedy jesz
cze skorupkami z potłuczonych naczyń glinianych. Zawartość grobu przy
walona jednym lub kilkoma głazami, o wadze przekraczającej niejedno
krotnie 100 kg. Przeważnie posiadały one bardzo bogate wyposażenie w 
broń, narzędzia i ozdoby wykonane z żelaza, brązu i bursztynu.

Do najbogatszych należał grób Nr 100 — „Kurhan”. Komora gro
bowa znajdowała się na głębokości 220 cm od współczesnego poziomu. 
Nad nią znajdowały się trzy warstwy potężnych głazów w rzucie po
ziomym tworzących krąg o średnicy 4 m. Jeden z kamieni, najwyższej 
warstwy głazów posiadał wyryty znak solamy w kształcie litery X, 
zwrócony w kierunku zachodnim. Dno komory grobowej wymazane och
rę i wyłożone skorupami naczyń glinianych, tworzących rodzaj posadzki.

Obok urny i przystawek wyeksplorowano paciorki bursztynowe róż
nej wielkości, pierścień bursztynowy, amulet bursztynowy, miecz żelaz
ny ze śladami odciśniętej w rdzy słojów drewnianej pochwy, grot osz
czepu, brzytwę, noże, naszyjniki, dwie skiekierki, tok włóczni oraz drob
ne często przetopione ozdoby brązowe.

Współwystępujące dwie różne formy pochówków oraz różnica w ich 
wyposażeniu, dowodzi przede wszystkim zróżnicowania społecznego lud
ności halsztackiej na tym terenie.

Wśród grobów ciałopalnych znaleziony został również jeden szkiele
towy. Była to tzw. „strzyga”. Szkielet złożony na wznak w pozycji wy
prostowanej posiadał obciętą głowę ,którą znaleziono pomiędzy piszcze
lami kończyn dolnych.


