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miki, które były zniszczonymi grobami. Wyposażenie: naczynie jajowatego kształtu, placek gliniany, 
czarka profilowana i czerpak lub misa. Tylko w jednym grobie (41) pośród przepalonych kości ludz-
kich natrafiono na zausznicę z brązu.

Z terenu osady oprócz ogromnej ilości drobnych ułamków naczyń, węgli drzewnych, grudek 
polepy, natknięto się na połowę smukłego toporka wykonanego z drobnoziarnistego piaskowca, bę-
dącego wytworem rzemieślników kultury łużyckiej.

Badane stanowisko obecnie nie jest zagrożone – nie licząc orki, która niszczy część obiektów 
grobowych położonych tuż pod warstwą humusu.

Jednak planowana tutaj budowa autostrady A-4, obejmująca szerokością prawie cały obszar 
cmentarzyska, stwarza realne i najpoważniejsze niebezpieczeństwo dla całego kompleksu osadnicze-
go obejmującego również dwie dalsze osady (stanowiska 11 i 12).

Na stanowisku 30 odkryto w sumie: 16 grobów ciałopalnych, popielnicowych, 14 grobów ciało-
palnych, bezpopielnicowych, 3 groby symboliczne, 6 grobów szkieletowych oraz 14 zniszczonych 
grobów. Ponadto natrafiono tutaj na: 2 paleniska, 1 skupisko kamieni, 13 jam kulturowych i 30 śla-
dów po jamach słupowych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studia i Materiały z Dziejów Żup Solnych w Polsce”.
Badania będą kontynuowane.

Kraków-Kurdwanów, st. 12, gm. Kraków-Podgórze, woj. małopolskie, AZP 104-56/9 – patrz: środ-
kowa i późna epoka brązu

KURÓW, st. 6, gm. Wieluń, woj. łódzkie AZP 78-42/-
osada kultury łużyckiej z okresu halsztackiego•	
Badania prowadził mgr Radosław Janiak. Finansował Uniwersytet Łódzki. Pierwszy sezon badań.
Stanowisko 6 w Kurowie znajduje się około l km na południe od wsi. Zlokalizowane jest na 

niewielkim wyniesieniu. Ze względu na brak badań powierzchniowych w ramach Archeologicznego 
Zdjęcia Polski na obszarze AZP 78-42, na którym to stanowisko się znajduje, zachowano dla niego 
numerację archiwalną.

Stanowisko to znane jest z przypadkowych odkryć fragmentów ceramiki, dokonanych w północ-
nej części stanowiska. Obecnie strefa, w której materiały te zostały zarejestrowane zajmowana jest 
przez cmentarz parafii rzymsko-katolickiej w Kurowie.

W trakcie badań prowadzonych w południowej części stanowiska założono trzy wykopy sonda-
żowe, każdy o wymiarach 10 m x l m. Nie stwierdzono w nich warstwy kulturowej, ani obiektów 
osadowych. Ceramiczny materiał zabytkowy kultury łużyckiej i zabytki krzemienne występowały 
w stropowej warstwie żółtego piasku, zalegającego pod próchnicą orna. Na podstawie analizy tego 
zespołu zabytków osadę należy ogólnie datować na okres halsztacki.

Osadę należy wiązać z podgrupą kępińską grupy górnośląsko-małopolskiej.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologicznych”, t. VII, s. 

187-194.
Badania będą kontynuowane.

Milejowice, stan. 19, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie, AZP 83-29/141 – patrz: starsza i wczesna 
epoka brązu

Morzyszów, st. 3, gm. Kłodzko woj. dolnośląskie – patrz: mezolit


