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EPOKA ŻELAZA

WCZESNA EPOKA ŻELAZA

I  Brzezi«, st. 29, gm. Pleszew, woj. kaliskie — patrz: środkowa i późna epoka brązu

C zęstochow a, s t. 29 Muzeum Okręgowe w Częstochowie
d aw n y  n r :  C zęsto ch o w a-M i- 
rów, st. 1 
AZP 86-49/28

Badania prowadziła mgr Iwona Mlodkowska-Przepiórowska. Finan
sowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Częstochowie. 
Trzeci sezon badań. Stanowisko wielokulturowe: obozowisko schył
ków opaleolityczne, cmentarzysko birytualne kultury łużyckiej 
z okresu halsztackiego i wczesnolateńskiego?, ślady osadnictwa kul
tury przeworskiej i z okresu wczesnego średniowiecza.

Badania wykopaliskowe miały charakter ratowniczy i były kontynuacją prac prowa
dzonych w I. 1962-1963. Stanowisko obejmujące powierzchnię ok. 2 ha położone jest na 
piaszczystym cyplu wcinąjącym się w dolinę Warty, z którego eksploatuje się piasek. Wyko
py o łącznej powierzchni 100 m założono w najhardziej zagrożonej strefie piaśnicy, znaj
dującej się w północno-zachodniej części cypla, w której odkryto cmentarzysko birytualne. 
Przebadano 11 grobów kultury łużyckiej z okresu halsztackiego i wczesnolateńskiego? 
{nr 35-45), wśród których wyróżniono: 5 grobów ciałopalnych jamowych, 1 szkieletowy
i 3 bez śladów kości. Cztery pochówki położone przy oberwiskach były częściowo zniszczo
ne, dwóch z nich nie udało się określić. Groby były przykryte wspólnymi brukami. Posia
dały także obstawy, najczęściej symboliczne, usytuowane na osi północny zachód-potu- 
dniowy wschód. Na uwagę zasługują groby nr 37 i 42. Obiekt 37 posiadał obstawę 
o wymiarach 160 x 280 cm, zbudowaną z bardzo dużych kamieni, miejscami szczelnie do 
siebie przylegających. W północnej części jamy grobowej znajdowało się gruzowisko kamie
ni, pomiędzy którymi występowały węgle drzewne, przepalony, sypki piasek i ułamki 
ceramiki. Wśród kamieni znaleziono także grudkę żużla? W środkowej części jamy spoczy
wał żelazny grocik strzały z zachowanym kawałkiem drzewca i fragm. kilku naczyń. Grób 
nr 42, ciałopalny, posiadał regularną, kolistą obstawę o średnicy 160 cm, podzieloną ka
miennym „murkiem” na dwie części: wschodnią i zachodnią. Część wschodnia była pusta, 
a w centrum części zachodniej znąjdowało się skupisko spalonych kości, obok złożono 
bransoletę brązową, czarkę, oraz kilka luźnych fragm. ceramiki w skupisku.

Prawie w każdym grobie (z wyjątkiem 38 i 45) znajdowały się naczynia, które ustawio
no wzdłuż wschodniego lub zachodniego boku obstawy w ilości 1-4 sztuki. Ponadto w za-
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sypiskacb jam grobowych znąjdowano duże ilości rozdrobnionych ułamków różnych na
czyń. Także w prawie każdym nie zniszczonym grobie (z wyjątkiem obiektów n r 38 i 41) 
znaleziono przedmioty metalowe. Były to wykonane z brązu: kółka jedno-lub kilkuzwojo- 
we, szpila z główką rozklepaną i zwiniętą w uszko, bransoleta taśmowa, nagolennik i kil
kanaście grudek stopionego brązu. Z przedmiotów żelaznych znaleziono: grocik strzały 
i fragm. noża żelaznego. Jedno z kółek posiadało zawieszkę w postaci małego kółeczka 
z brązu, inne zawieszkę z kości-kręgu prawdopodobnie małego ssaka. Wśród naczyń wy
różniono garnki, czerpaki, czarki i misy oraz znaczne ilości fragm, placków glinianych. 
Czarki i czerpaki były skąpo zdobione głęboko rytymi ornamentami linii skośnych i trój
kątów. Znaleziono także dno nieokreślonego naczynia, zdobionego po stronie zewnętrznej 
ornamentem rytym. Składał się on z linii dzielącej dno na dwie części, na końcach której 
znąjdowały się niby jodełki wierzchołkami skierowane do środka.

Cmentarzysko należy do podgrupy częstoehowsko-gl i wickiej grupy górnośląsko-malo- 
polskiej kultury łużyckiej i należy je datować na okres halsztacki C-D i prawdopodobnie 
okres wczesnolateński.

Materiały złożono w Dziale Archeologii Muzeum Częstochowskiego.
Badania będą kontynuowane.

D ęb in a  Z akrzow ska, s t. 1 Pracownie Konserwacji Zabytków Pra-
gm. W ojnicz, woj, ta rn o w sk ie  cownia Archeologiczno-Konserwator-
AZP 104-65/13 ska w Tarnowie

Badania prowadzili mgr mgr Andrzej Cetera i Jerzy Okoński. Finan
sowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych 
„DROMOST" z Bochni. Osada kultury łużyckiej i przeworskiej.

Osada została odkryta w trakcie AZP w 1985 r. Na niewielkim, piaszczystym wyniesie
niu na krawędzi starorzecza Dunajca, w odległości 3 km na zachód od obecnego koryta 
rzeki, znaleziono ceramikę kultury łużyckiej z okresu halsztackiego oraz kultury przewor
skiej z okresu wczesnorzymskiego. W trakcie weryfikacyjnych badań powierzchniowych 
w 1993 r. stwierdzono zniszczenie południowej i centralnej części stanowiska przez otwar
tą na tym terenie żwirownię. Jesienią 1994 r. przeprowadzono badania ratownicze północ
nej części osady oraz eksplorację pozostałości pięciu obiektów widocznych na wschodniej 
ścianie żwirowni. Łącznie wy eksplorowano 37 obiektów archeologicznych: 26 to pozostało
ści jam kultury łużyckiej z końca epoki brązu oraz okresu halsztackiego, 5 to pozostałości 
kolistych wkopów nowożytnych, 6 śladowo zachowanych wypełnisk jam nie zawierało 
materiału i nie może być datowanych. W warstwie humusu znaleziono nieliczne ułamki 
ceramiki kultury przeworskiej.

Obiekty kultury łużyckiej to niewielkie jamy o trudnej do określenia funkcji. Zaledwie 
w czterech przypadkach przyjąć można, iż mamy do czynienia ze spągowymi częściami 
palenisk. Wypełniska jam są na ogół jednorodne. Stanowi je popielatoszara, spieszczona 
próchnica, zawierająca w częściach przydennych nieliczne węgle drzewne. Jedynie 3 jamy 
mają charakter jam zasobowych, o nieckowatym lub workowatym profilu i płaskich dnach 
na głębokości 0,6-0,9 m od poziomu wyróżnienia. Jamy te stwierdzono na profilu central
nej, zniszczonej przed badaniami części osady. Na objętej badaniami ratowniczymi północ
nej części osady wystąpiły tylko silnie zniszczone, owalne lub nieregularne w rzucie jamy 
o nieokreślonej funkcji, w nieregularnym układzie i znacznym rozrzedzeniu (22 jamy na
powierzchni 16 arów).

Aktualnie realizowany jest nadzór archeologiczny prac związanych z powiększeniem 
żwirowni w kierunku północnym.


