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JAROCIN Muzeum Regionalnewoj.kaliskie w JarocinieStanowisko 1
Badania prowadzili : dr Ryszard 
Grygiel /autor sprawozdania/ 
i mgr Eugeniusz Czarny. Finanso
wał ψίΖ w Kaliszu. Drugi зегоп 
badań. Cmentarzysko kultury łu
życkiej z okresu halsztackiego 
C/D.

Kont у nuo γ/ano prace v/ykopali3kowe w zniszczonej 
części cmentarzyska, położonej w pobliżu nasypu kolejowe
go. Przebadano obszar 60 m , na którym odkryto dalszych 
10 grobów /łącznie po dwóch sezonach liczba ich wynosi 17/. 
Nowoodkryte groby reprezentują następujące typy pochÓY/kćw:
6 popielnicowych z obstawą kamienną, 3 jamowe czy3fce oraz 
1 szkieletowy. Wszystkie groby, z wyjątkiem szkieletowego, 
zalegały bardzo płytko /średnio na głębokości 0,20 m/.
W skład ich wyposażenia wchodziły liczne przedmioty żelaz
ne i brązowe oraz ceramiczne, w tym: 2 naszyjniki, 4 bran
solety, 1 nagolennik, szpila, haczyk do ryb /wszystkie wy
mienione przedmioty v/ykonane są z żelaza/ oraz spiralka 
z drutu brązowego. V/ materiale ceramicznym, obok silnie 
zróżnicowanych form naczyń, wśród których m.in. Y/yetąpiły 
typy nawiązujące do kultury gawskiej, wystąpił jeden przęś- 
lik.

Materiały prze chov/y wane są w Muzeum Regionalnym 
w Jarocinie.

Badania będą kontynuowane.
KIETRZ Uniwersytet Jagielloński
woj.opol3kie Instytut Archeologii
Stanowisko 1

Badania prowadził prof.dr hab. 
Шгек Gedl. Uzupełnienia badań 
v/у kopal is kowych prowadzanych od 
1956 roku. Finansował Komitet 
Nauk Historycznych BAN. Cmenta
rzysko grupy śląskiej kultury łu
życkiej z okresu halsztackiego C.

W ramach uzupełniających prac badawczych na vâel- 
kim cmentarzysku kultury łużyckiej w Kietrzu przeprowadzono 
wykopaliska w części cmentarzyska użytkowanej w okresie 
halsztackim C, na wschodnich peryferiach stanowiska. Bada
niami objęto pas dawnego torowiska kolejowego, przecinający 
część cmentarzyska, nie przebadany w latach 1959-1962. Od
kryto 8 grobôv/ ciałopalnych z okresu halsztackiego С /nr 
3088-3695/. Groby wyposażone były w liczne naczynia glinia
ne, w tym pojedyncze ckazy malowane oraz w wyroby brązowe
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i żelazne. IJn szczególną uwagę zasługuje odkrycie jednego 
tzw. grobu pomorowego, założonego w dużej kolistej jamie, 
na dnie której ̂ rysowały się zarysy czworobocznej komory 
drewnianej /grób nr 3688/. Grób ten wyposażony był w ponad 
20 naczyń glinianych oraz w nóż żelazny i osełkę kamienną.
K0PR2YV/HICAwoj.tarnobrzeskie
Stanowisko "Łysa Góra"
KORZJiCZNIK, gm.Kłodawa 
woj.konińskie 
Stanowisko 14

patrz
epoka brązu

patrz
paleolit i mezolit

KRUSZWICA 
woj * bydgoskie 
Stanowiska 2 i 17

patrz
wczesne średniowiecze

KRUSZWICA 
woj.bydgoskie 
Stanowisko 3

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
kiaterialnej 
Zakład Archeologii 
Wielkopolskiej w Poznaniu

Badania pod kierownictwem prof.dr. 
Witolda ilenala prowadziła dr Boże
na Dzieduszycka. Finansował IHiiI.j 
РАЫ. Pierwszy sezon badań. Osada . 
ludności kultury łużyckiej, osada 
wczesnośredniowieczna.

Badania wykopaliskowe na stanowisku 3» przylegają
cym od południa do Córy 2amkowej /stanowisko 2/ miały nu ce
lu określenie funkcji i chronologii tego stanowiska, usytuo
wanego na niewysokim wyniesieniu na półwyspie jeziora Gopła. 
niektórzy badacze wskazywali na istnienie tu grodu wczesno- 
średniowi e cznego.

Wykopy usytuowane w trzech punktach stanowiska 
miały na celu stwierdzenie istnienia umocnień przypuszczal
nego grodu. W trakcie badań stwierdzono, że najstarszy po
ziom osadniczy związany jest z osadnictwem kultury łużyckiej 
okresu halsztackiego. Z poziomem tym wiążą się dwie jamy 
zawierające ceramikę i kości. Obiekty owe zalegały na kulmi
nacji niewielkiego wyniesienia, prawdopodobnie utworzonego 
podczas progresji wód Gopła. Następna faza osadnicza przypa
da na młodsze fazy wczesnego średniowiecza. Stwierdzono, że 
w końcu X i początku XI w liczyć się należy z okresowymi 
wylewami Gopła. ita skutek tych wylewów odkryty tam obiekt, 
datowany na schyłek X w. przykryty został warstewkami akumu
lacyjnymi. Hastępny poziom osadniczy uchwycony na badanym 
stanowisku łączyć należy z wiekiem XIII. Wówczas nastąpiła 
kolejna, tym'razem długotrwała faza progresji wód Gopła, co 
w rezultacie przyniosło sekwencjo warstw akumulacyjnych.


