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O SIEK-PRA CZ, gm.W yrzysk
w oj.pilskie

-

Muzeum Okręgowe
w Bydgoszczy

Badania prowadził mgr Wojciech Kuczkowski. F in an so
wał WKZ w Pile oraz WKZ w Bydgoszczy. Piąty sezon
badań. Cmentarzysko kultury wschodniopomorskiej t kul
tury grobów jamowych z okresu halsztackiego, la te ń s
kiego 1 wpływów rzymskich.
Kontynuowano badania z lat 1972-1975. Skupiły się one głównie w
c zęści północno-zachodniej i południowej cm entarzyska. Przebadano te 
ren około 20 arów . Odkryto 80 grobów jamowych, 2 groby skrzynkowe
oraz 5 grobów popielnicowych. Popielnice umieszczone na płytkach z
piaskowca zaw ierały paciorki z niebieskiego szkliwa oraz szpile ż e la z 
ne.
Groby jamowe o kształcie nieckowatym lub lejkowatym posiadały
jedną lub dwie warstwy bruku kamiennego. Podobnie jak i w latach ubieg
łych zaw ierały bardzo małą Ilość kości ludzkich, a niektóre z nich były
zupełnie ich pozbawione.
Ogółem odkryto w ciągu 5 sezonów wykopaliskowych 420 grobów,
w tym w iększość stanowią groby jamowe.
Badania będą kontynuowane zarówno na cmentarzysku, jak i na
osadzie.

PIASKI, gm .Kleszczów
woj.piotrkowskie
Stanowisko 15 1 18

Uniwersytet Łódzki
Katedra Archeologii

Badania prowadzili d o c.d r Jerzy Kmieciński i mgr
Lucyna Domańska. Finansowały Uniwersytet Łódzki,
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa
Odkrywkowego "PO LTEG O R", WKZ Piotrków T ty b .
P ierw szy sezon badań. Obozowisko kultury łużyc
kiej /o k res h alsztack i/.
Stanowiska położone są na rozległym polu wydmowym, p rzy lega
jącym od stroąy wschodniej do doliny Widawki. Na stanowisku 15 p rze 
badano obszar 116 m2, zaś na stanowisku 18 - 100 m2. Na stanowisku 15
zarejestrow ano 7 jam, natomiast na stanowisku 18 - 10 jam i 2 paleniska.
M ateriał ceramiczny zaklasyfikowany do kultury łużyckiej /o k res h a l
sztack i/ wystąpił głównie w jamach.

- 95 Badane stanowiska stanowią in teresujący wkład do badań o sad 
nictwa sezonowego kultury łużyckiej, opartego o gospodarką typu myś11wsko - zbie rackiego.
M ateriały będą czasowo przechowywane w magazynach Katedry A rcheo
logii Uniwersytetu Łódzkiego.

PIEŃSK
woj. jeleniogórskie

Wojewódzki Ośrodek
Archeologiczno-Konserwatorski
we Wrocławiu

Badania prowadziła mgr Anna Piwko. Finansował WOAK
we Wrocławiu. Pierw szy sezon badań. Cmentarzysko
ciałopalne kultury łużyckiej z okresu H allstatt C .
Cmentarzysko położone jest na wschodniej terasie Nysy Łużyckiej,
w odległości około 1,2 km na północ od centrum m iasta, w bezpośrednim
sąsiedztw ie zabudowań przy u l.Su d eck iej. Badania miały charakter ratow
niczy. Na powierzchni 100 m2 odsłonięto 4 groby ciałopalne. jatąy grobowe
w rzucie poziomym posiadały zarys nieckowaty. W szystkie groby zawierały
po jednej popielnicy. W grobie nr 2 stwierdzono boczną obstawę kamienną.
Inwentarz grobowy składał się wyłącznie z wyrobów ceramicznych w ilo ści
od 1 do 19 sztuk naczyń w grobie. Wśród naczyń wydzielono m .in. szeroko
otwarte kubki, dzbanki, amforki baniaste, miseczki stożkowate i półkoliste
oraz dzbanuszki o baniastych lub jajowatych brzuścach.
W jednym z grobów odkryto owalny dwojaczek i fragment talerza k rą ż 
kowego.
Ornament naczyń jest dość jednolity. Składa się on z poziomych i
skośnych żłobków umieszczonych u nasady szyjk i. Czasam i żłobkom towa
rzyszą pojedyńcze lub grupowo* rozmieszczone dołki. Częstym elementem
są również guziki i plastyczne listw y.
Charakterystyczną cechą w iększości odkrytych naczyń je st ich w ys
mukły k ształt. Cecha ta pozwala zaliczyć badane cmentarzysko do grupy
bialowickicj kultury łużyckiej z okresu H allstatt C .
Groby odkryte w Pieńsku stan o w ią przypuszczalnie fragment w iększe
go cmentarzyska.

SKRZYDLOW, gm.Kłomnice
woj. c zęstochowskie
Stanowisko 2
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okres wpływów rzymskich

