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SKRZYDLOW, gm.Kłomnic* 
woj. częstochowskie 
Stanowisko 2

patrz
okres wpływów rzymskich

STAW, gm.Szczytniki 
woj.kallakie 
Stanowiakoł

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Kaliazu 
Muzeum Okręgowe Ziemi 
Kaliakiej w Kalia zu

Badania prowadził mgr Edward Pudełko. Finansował 
WKZ w K aliszu. Pierw szy sezon badań. Cmentarzys
ko kultury grobów podkloszowych okresu lateńskiego.

Stanowisko usytuowane jest przy u l.K alisk iej 25. Badania miały 
charakter ratowniczy. Wykopy usytuowano w rejonie nowobudowanych 
obiektów gospodarczych i w bliskim sąsiedztwie zabudowań już istn ieją
cych, gdzie nastąpiło najsilniejsze niszczenie obiektów zabytkowych na 
skutek uprawy ziemi i kopcowania płodów rolnych.

Przekopano teren 550 m2, na którym odkryto 20 obiektów kultury 
grobów podkloszowych. Groby były w większości pochówkami popielnico
wymi i tylko przepalone szczątki jednego osobnika ułożone zostały w gro
bie jamowym. W dwóch jamach 3 i 7 nie stwierdzono śladów ludzkich koś
c i. Większość grobów zawierała jeden pochówek umieszczony w popielni
cy przykrytej misą i kloszem. Dwa obiekty 10 i 20 były grobami rodzin
nymi. Grób 20 zawierał dwie popielnice. Grób 10, najciekawszy, zawie
rał szczątki 3 pochówków, jeden w popielnicy przykrytej kloszem otoczo
nej przystawkami, drugi w posadowionym obok dzbanku, przykrytym klo
szem sporządzonym z fragmentu brzuśca dużego naczynia, trzeci grób, 
jamowy, reprezentowało skupisko przepalonych kości posadowione pod 
dnem dużej misy bogato zdobionej, ułożonej otworem ku górze. Wewnątrz 
misy na dnie widnieje znak skośnego krzyża z linii rytych. Pochówek ten 
też wyposażony był w przystawki i przykryty kloszem. W dwóch wypadkach 
stwierdzono anatomiczny układ kości w popielnicy. Obok przystawek, któ
rych liczba w jednym grobie waha się od 1-16 i które reprezentują cechy 
kultur łużyckiej i pomorskiej wyposażenie grobów stanowiły przedmio
ty metalowe w postaci: szpili żelaznej z łabędzią szyjką i główką rozkle
paną i zwiniętą w uszko i przepalony skręt ze zwojów drutu brązowego.

Badania tegoroczne pozwoliły na określenie północnego i południo
wego zasięgu cmentarzyska.

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej 
w Kaliszu.

Badania będą kontynuowane.


