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Badania prowadził mgr Andrzej M atoga. Finansował
WKZ w Kielcach. T rzeci sezon badań. Cmentarzysko
ludności kultury łużyckiej z 111-V okresu epoki brązu
1 z okresu halsztackiego C .
Stanowisko położone jest na południowym stoku prawobrzeżnej te 
rasy Łosośny, około 200 m na południe od drogi z Chącin do M ałogoszczą,
na zachodnich krańcach w si. E ksploracją cmentarzyska rozpoczął w 1959
roku J.M iśkiew icz. Przebadano wówczas 3 ary we wschodniej c ząści s t a 
nowiska odkrywając 26 grobów kultury łużyckiej datowanych na schyłek epo
ki brązu i okres halsztacki C . /J.M iśkiew icz, 62, M at.star.tm V lll, a . 3283 30 /. Badania wznowiono w 1975 roku, Miały one w pierwszym rządzie u s 
talić przybliżony zasiąg stanowiska. Wytyczono wykopy sondażowe o po
wierzchni 450 m2. Na groby natrafiono dopiero w odległości około 70 m na
zachód od m iejsca przebadanego przez J.M tśkiew lcza. Badania w tej c z ą ś 
ci kontynuowano w sierpniu 1976 roku rozkopując obszar o powierzchni
425 m2. Ogółem podczas dwóch ostatnich sezonów odkryto 41 ciałopalnych
grobów kultury łużyckiej /groby 27 -6 7 /. W iąkszość z nich stanowiły g ro 
by popielnicowe. Zwykle znajdowano pojedyńcze naczynie-popielnicą ze
spalonymi kośćmi wewnątrz. Ciekawszą formą spośród tej kategorii g ro 
bów odznacza sią jedynie obiekt 55, gdzie użytą w charakterze popielnicy
- sporych rozmiarów w azą, ustawiono na zaostrzonym u dołu paliku drew 
nianym o długości 40 cm 1 średnicy w górnej partii 15 cm. Wylew naczynia
obstawiono sześciom a niewielkimi, przepalanymi kamieniami. Do n ielicz
nych na badanym stanowisku należały groby dwu popielnicowe, a także
obiekty, gdzie w pobliżu popielnicy znajdowano przystawki. Zdecydowaną
m niejszość stanowiły na cmentarzysku groby jamowe. Tylko niektóre z te 
go typu grobów były wyposażone w pojedyńcze naczynia. Osobną kategorią
grobów stanowi kilka obiektów tzw.symbolicznych /przew ażnie pojedyńcze
naczynia wewnątrz lub w pobliżu których nie stwierdzono przepalonych
k o śc i/.
Chronologicznie w iąkszość grobów można zaliczyć do 111 okresu
epoki brązu, pozostałe do IV i V okresu.
Badania bądą kontynuowane.

