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otwarta grupy mazursko-warmińskiej kultury łużyc
kiej z późnej epoki brązu.

Zakończono prace terenowe na tym stabowisku, a zarazem prace wyko
pał ikowe zespołu osadniczego kultury łużyckiej w Worytach.

Na stanowisku 2 przekopano w 1974 r . 3,5 ara /łącznie na tej osadzie 
zbadano prawie 17 arów/ zakładając wykopy głównie w partii szczytowej 
wzgórzd. a ponadto na południowym jego zboczu - wszystkie one łączą się 
z wykopami z lat ubiegłych. Odkryto 32 jamy, 140 śladów po wbitych lub wko
panych słupach i 2 paleniska kultury łużyckiej, a ponadto 2 groby z okresu 
wpływów rzymskich i 7 obiektów bliżej nieokreślonych.

W wykopie na zboczu południowym /a r  1107 powtórzył się stwierdzony 
już wcześniej układ stratygraficzny. Pod warstwą próchniczą stwierdzono 
tam trzy warstwy akumulacyjne /11-IV/. Zalegały one na ciemnej kulturowej 
warstwie V, bogatej w ceramikę i sięgającej 74 cm miąższości, a reperezen- 
tującej młodszą fazę osadnictwa łużyckiego. Cienka warstwa akumulacyjna 
oddzielała ją od pozostałości starszej osady /warstwa VII/, zalegającej na 
jasnym piasku calca. Ta warstwa zawierała niewiele materiału łużyckiego 
z dodatkiem kilku fragmentów naczyń, zdobionych ornamentem sznurowym.

W dalszym ciągu nie stwierdzoną układania się śladów słupów w regu
larne zarysy. Wyjątkiem jest zespół 28 kołków i słupów /obiekty 279-306/ 
na arze 51, będący być może śladem jakiejś niewielkiej platformy lub spich
rza na palach.

Materiał zabytkowy reprezentują niemal wyłącznie fragmenty naczyń 
ze znaczną przewagą form chropowaconych, Ponadto znaleziono kilka roz- 
cieraczy i gładzik kamienny oraz parę przęślików.

Kontynuowane były również badania geologiczne i palynologiczne oko
licy stanowiska.

ZBROJEWSEO, pow.Kłobuck Instytut Archeologii U .J. ^
Stanowisko 3 Konserwator Zabytków

Archeologicznych 
w Katowicach,

Badania prowadzili doc.dr Marek Cedl i mgr Renata 
Kiszą. Finansował WKZ w Katowicach. Kontynuacja 
badań zapoczątkowanych w 1961 r . Cmentarzysko kul
tury przedłużyckiej i grupy gómośląsko-małopólskiej 
kultury łużyckiej z U-V okresu epoki brązu.

Prace wykopaliskowe przeprowadzono w północnej części stanowiska, 
w obrębie starszej partii cmentarzyska, datowanej w zasadzie na IM okres
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epoki brązu. Zbadano 33 obiekty archeologiczne /nr 486-518/, Większość 
wśród nich stanowiły groby ciałopalne popielnicowe, lub bezpopielnicowe - 
jamowe zaliczane do wczesnej fazy grupy gómośląsko-małopolskiej kultu
ry łużyckiej. Odkryto też obiekty pozbawione śladów kości. Były to wedle 
wszelkiego prawdopodobieństwa wczesnołużyckie groby szkieletowe, w 
których nie spalone szczątki kostne uległy zupełnemu rozkładowi w piasku.

Groby wyposażone były w naczynia nawiązujące do form pospolitych 
w grupie konstantynowskiej /naczynia o esowatym profilu i chropowaconej 
powierzchni/ oraz typowe dla wczesnej fazy grupy śląskiej kultury łużyc
kiej /m.in.naczynia zdobione wczesnołużyckim ornamentem guzowym/.

ŻNIN Państwowe Muzeum
Archeologiczne 
w Warszawie

Badania prowadził mgr Wiesław Zajączkowski. 
Finansowało PMA w Warszawie. Pierwszy sezon 
badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej 
z IV-V okresu epoki brązu.

Stanowisko położone jest w północno-zachodniej części miasta, w ob
rębie zwartej zabudowy, na terenie Rzeźni Miejskiej i M .P .G .K . Przeba
dano teren o powierzchni ok. 80 m2 odsłaniając 11 grobów popielnicowych. 
Odkryto je na głębokości 25-40 cm . Wszystkie były w mniejszym łub więk
szym stopniu zniszczone orką oraz późniejszymi wkopami.

W grobach występowało od jednej do trzech popielnic oraz od dwóch 
do kilkunastu naczyń towarzyszących. Z ciekawszych zabytków wykopalis
ka w Żninie dostarczyły dwóch szpil brązowych, brązowego zaczepu do pa
sa / ? / ,  grzechotki glinianej. Formy ceramiki odkrytej na cmentarzysku 
nawiązują do zachodnio wielkopolskie j /uradzkiej/ grupy kultury łużyckiej.


