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WRZUCA ŚLĄSKA, gm.Wąsoaz 
woj .leszczyńskie 
Stanowiska 126,131
WYCZECHOWO, gm.Somonino 
woj.gdańskie 
Stanowisko 1

patrz
neolit

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku

Badania prowadziła.mgr Aleksandra 
Szymańska. Finansowało MA w Gdań
sku. Drugi sezon badań. Cmenta
rzysko kurhanowe kultury łużyc
kiej s IV-V okresu epoki brązu.

Przebadany został kurhan v"o średnicy 12,10 m na 
osi wschodnio-zachodniej, 12,70 m na osi północno-południo- 
wej i wysokości do 0,70 m. Kurhan usypany był wyłącznie z 
piasku, jedynie w kilku miejscach luźno zalegały w małej 
ilości“drobne kamienie. Stwierdzono pochówki 3-4 osobników, 
z tym, że tylko w jednym przypadku przepalone kości złożone 
do popielnicy, pozostałe natomiast pochówki występowały w 
postaci skupisk ceramiki i przepalonych kości ludzkich. 
Ponadto dość duża ilość ułamków naczyń i drobnych przepalo
nych kości ludzkich rozrzucona była, prawdopodobnie rytual
nie, po całym obiekcie. V/ kurhanie odkryto ;jamę o średnicy 
0,50 m i głębokości do 0,40 m wypełnioną dość intensywnie 
czarną ziemią, w której znajdowały się pierścionek brązowy 
/kółko/, nieliczna ceramika i mała ilość przepalonych kości. 
Być może były to resztki stosu, które wsypano do jamy, Do 
rzadkich zabytków należy także grocik brązowy odkryty luźno 
w piasku, w pobliżu centrum kurhanu.

Dotychczas przebadane dwa kurhany w Wyczechowie 
wykazały pewną odrębność. Pozbawione były kręgów kamiennych, 
płaszcza kamiennego a nawet skrzyń, co stanowiło dotychczas 
regułę na przebadanych dotąd cmentarzyskach kurhanowych na 
Pomorzu Gdańskim. Tak więc badania wniosły pewne nowe dane 
do poznania wierzeń i kultury społecznej ludności kultury 
łużyckiej epoki brązu.

Badania zostały zakończone.
ZAWADA, gm.Połaniec 
woj.tarnobrzeskie 
Stanowisko 1
ZBR0JEWSK0, gm.Lipie 
woj.częstochowskie 
Stanowisko 3

patrzokres halsztacki

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii

Badania prowadził prof.dr hab. 
Marek Gedl. Kontynuacja badań wykopaliskowych zapoczątkowanych w 
1961 roku. Finansował WKZ w Czę
stochowie. Cmentarzysko grupy



gómośląsko-małopolskiej kultury 
łużyckiej z epoki brązu. Osada 
lub ośrodek produkcyjny /?/ z 
okresu wpływów rzymskich.

Prace wykopaliskowe skoncentrowano głównie w za
chodniej części cmentarzyska, gdzie znajduje się zwarte 
zgrupowanie grobów z dobrze zachowanymi konstrukcjami ka
miennymi. V/ południowo-wschodniej części stanowiska przeba
dano do końca zespół palenisk, na który natrafiono w.198tr. 
Przebadano przestrzeń o powierzchni 300 m2 i odkryto 36 no
wych obiektów archeologicznych /nr 677-712/ oraz dokończono 
cztery obiekty /paleniska/ rozpoczęte w roku 1981. V/ części 
zachodniej cmentarzyska badano groby ciałopalne bezpopielni- 
cowe i szkieletowe z fazy klasycznej grupy górnośląsko-mało- 
polskiej , datowane w przybliżeniu na V okres epoki brązu. 
Groby posiadały obstawy i bruki kamienne, wyposażone były 
w ceramikę i ozdoby brązowe. W południowo-wschodniej części 
stanowiska przebadane paleniska, zgrupowania polepy i pozo
stałości pieca /?/, datować można na późną fazę okresu wpły
wów rzymskich. Natrafiono tu także na pojedyncze groby ciało
palne popielnicowe kultury łużyckiej, zapewne starsze od fazy 
klasycznej grupy gómośląsko-małopolskiej.


