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CZYŻOW, gm.Kleszczów Pracownia Archeologiczno-
woj. piotrkowskie Konserwatorska P .P .PK Z
Stanowisko 1 Oddział w Kielcach

Badania prowadził mgr Romuald Dragan przy współ
udziale Zbigniewa Lechowicza. Finansował Central
ny Ośrodek Badawczo Projektowy Górnictwa Odkryw
kowego we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Osada 
wielokulturowa ze śladami kultury łużyckiej z okresu 
halsztackiego, kultuiy przeworskiej okresu wpływów 
rzymskich 1 ze średniowiecza.

Stanowisko znajduje się na lewym brzegu rzeki Widawki, przy 
drodze prowadzącej z miejscowości Piaski do miejscowości Czyzów. jest 
ono odległe o około 150 m na południe od stanowiska nr 2 w te) miejscowości 
/patrz 1A - 1974 s . 81-82/.

Zbadano obszar o powierzchni 225 m^. Odkryto liczne jamy kultu
ry łużyckiej o przeznaczeniu gospodarczym wypełnione potłuczoną ceramiką.

Zabytki kultury przeworskiej 1 średniowieczne wystąpiły warstwie
ornej.

Badania będą kontynuowane.

GN1BWOWO, gm.Bojanowo Stare Konserwator Zabytków
woj. leszczyńskie Archeologicznych
Stanowisko 6 w Lesznie

Badania prowadziła dr Emilia Klhl-Szymańaka. F i
nansował Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych 
w Lesznie. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego 
oraz lateńskiego.

Badania miały charakter ratowniczy. Stanowisko 6 jest jednym z 
25 wytypowanych do takich prac na terenie przylegającym do przyszłego 
zbiornika retencyjnego "Wonieśó -Osieczna". Stanowisko o powierzch
ni około 0 ,5  ha położone jest na wschodnim stoku niewielkiego wzniesie
nia leżącego w odległości około 750 m na zachód od rzeczki Samicy wy
pływającej w kierunku północnym z jeziora Wonięśd.
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Odsłonięto na powierzchni około 4 arów 22 groby ciałopalne zarów
no popielnicowe jak i jamowe. Popielnicowych była większość bo aż 18, 
w tym 8 miało obstawę kamienną, tworzącą w kilku wypadkach krąg doko
ła naczyń. Występowała w nich ceramika typowa dla kultuiy łużyckiej z. 
okresu halsztackiego, również typowy jest sposób nakrywania popielnic 
misami, natomiast na uwagę zasługuje stosowany często na tym cmentarzys
ku zwyczaj stawiania innych naczyń np. kubków, garnków czy amfor rów
nież jak misy dnem do góry.

Wśród inwentarza grobów popielnicowych nie stwierdzono występo
wania przedmiotów metalowych. Natomiast jeden z czterech grobów jamo
wych /pozostałe bez metali/ położony peryferyjnie zawierał oprócz ułam
ków naczyń wtórnie przepalonych żelazną fibulę, nóż, punktownik oraz uła
mek brzytwy. Na tej podstawie grób ten można datować na okres lateński. 
Dalsze badania rozstrzygną niewątpliwie kwestię czy mamy tu do czynienia 
z cmentarzyskiem halsztacko-lateńskim czy może z dwoma cmentarzyskami.

Materiały z badań złożone będą w Muzeum w Lesznie.
Badania będą kontynuowane.

GRĄDY-WONIECKO, gm.Rutki patrz
Stanowisko 11 okres lateński

CZIN Katedra Archeologii
woj.toruńskie Uniwersytetu im.Mikołaja

Kopernika w Toruniu

Prace prowadziła dr Jadwiga Chudziakowa. Finanso
wał WKZ w Bydgoszczy oraz Katedry - Antropologii 
1 Archeologii UMK Toruń. Ósmy sezon badań. Gro
dzisko kultury łużyckiej z okresu HaD/WL.

Wykopaliska kontynuowane były na linii północ-południe w celu uzys
kania przecięcia krzyżowego przez grodzisko. Założone wykopy na arze 
353, ćw.C/B oraz na arze 334, ćw.C/D są ostatnimi wykopami tej linii 
przecięcia. Dodatkowy wykop założono na arze 316, ćw.B.

W wykopach na arze 334, ćw.C/D oraz 316, ćw.B odktyio 10 jam 
/od nr 73-82/ odpadowych oraz jedną o bliżej nieokreślonym charakterze,


