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Badania prowadził mgr Jacek Błasz
czyk. Finansował WKZ w Sieradzu.
Pierwszy sezon badań. Osada kultu
ry trzcinleckiej z II okresu epoki
brązu, cmentarzysko kultury łużyc
kiej i pomorskiej z przełomu okre
su halsztackiego i lateńskiego.
Stanowisko położone jest na wzniesieniu około
500 m na południowy zachód od zabudowań wsi Wierzbowa i
około 150 m na północ od drogi Wartkowice-Parzęczew. Bada
niami objęto obszar o powierzchni 200 m2. Odkryto 6 grobów
kultury pomorskiej /w tym 2 popielnice w obwarowaniach ka
miennych, 2 podkloszowe i 2 całkowicie zniszczone, w przy
padku których nie udało się określió rodzaju pochówka/
oraz 1 grób kultury łużyckiej w obwarowaniu kamiennym.
W południowej części stanowiska odkryto przemie
szaną warstwę, w której wystąpiły bardzo liczne fragmenty
ceramiki kultury trzcinleckiej oraz fragmenty polepy z od
ciskami prętów drewnianych.
Badania będą kontynuowane.
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Badania prowadził mgr Jacek Błasz
czyk. Finansował WKZ w Sieradzu,
Trzeci sezon badań. Cmentarzysko
kultury łużyckiej z okresu hal
sztackiego, osada kuituńy prze-,
Worskiej z przełomu okresu lateń
skiego i rzymskiego, osada wczesno
średniowieczna.
2
Badaniami objęto obszar o powierzchni 100 m . Od
kryto chatę i palenisko z okresu wczesnośredniowiecznego
oraz 7 grobów kultury łużyckiej z okresu halsztackiego.
Obiekty wczesnośredniowieczne:
1. chata - kształtem zbliżona do prostokąta o wymiarach ok.
5,0 m i 2,7 m. Wypełnisko stanowiła czarna tłusta ziemia
i liczne ułamki ceramiki;
2. palenisko - owalne, o średnicy ok. 1,3 m. Wypełnisko sta
nowiła czarna ziemia, przepalone kamienie, fragmenty ce
ramiki oraz kości zwierzęce.
Groby kultury łużyckiej w większości były bardzo zniszczone.
W grobie nr 1 w popielnicy znaleziono szpilę brązową-i frag-

ment brązowej bransolety. Wszystkie groby posiadały obwa
rowania kamienne. W niektórych wystąpiły przystawki /czer
paki, misy/.
Badania będą kontynuowane.
WILKOWICE, gm.Wartkowice
woj.sieradzkie ‘
Stanowisko 2
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Badania prowadził mgr Jacek Błasz
czyk. Finansował WKZ w Sieradzu.
Trzeci sezon badań. Cmentarzysko
kultury pomorskiej z przełomu
okresu halsztackiego i okresu la
teńskiego.

Badania prowadzono w północno-zachodniej części
stanowiska. Przebadano obszar o powierzchni 65 O m » Odkry
to cztery groby /nr 42-45/. Grób 42 - symboliczny. Pod bru
kiem kamiennym znajdowała się warstwa luźno ułożonych ka
mieni, pomiędzy którymi wystąpiło kilka ułamków ceramiki.
Nie zaobserwowano śladów wkopu rabunkowego. Grób nr 43 symboliczny. Pod brukiem o średnicy ok. 95 om odkryto skrzy
nię zbudowaną z płaskich kamieni. V/ skrzyni znajdowało się
baniaste naczynie nakryte misą. Haczynie w całości wypełnio
ne było piaskiem, a na jego dnie odkryto żelazny grot strza
ły. Grób 44 - popielnicowy, w obwarowaniu kamiennym. Pod
brukiem znajdowała się popielnica nakryta misą. Obok popiel
nicy ustawiony był dzban i misa, w której znajdował się mały
kubek. Grób 45 _ podkloszowy, w obwarowaniu kamiennym. Pod
brukiem odkryto dużą misę /pełniącą w grobie funkcję klosza/
pod którą znajdowała się popielnica nakryta misą. Obok misy
/klosza/ ustawiony był duży dzban z taśmowatym uchem oraz
misa, do której wstawiony był kubek.
Badania będą kontynuowane.
WOJSZE, gm.Czerwin
woj.ostrołęckie
Stanowisko 1

patrz
wczesne średniowiecze

WRZUCA ŚLĄSKA, gm.Wąsosz
woj.leszczyńskie
Stanowisko 124

Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Lesznie
Łiuzeum Archeologiczne
we 'Wrocławiu
Badania prowadzili mgr mgr Jerzy
Cołubkow, Krystyna Romano?/ i Elżbie
ta Howoryta. Drugi sezon badań li
cząc badania K.Smutka v/ 1951 г.
Cmentarzysko ciałopalne kultury
łużyckiej.

