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KLESZEWO« pow« Pułtusk
Stanowisko 1
KOSOWICE« pow.Opatów

p atrs
okres wpływów rzymskich
patrz

neolit

Stanowisko m
KRAKÓW - ZAKRZÓWEK
patrz

ul« Wyłom
KRZYSTKOWICE« pow« Lubsko

wczesne średniowiecze
Muzeum Ziemi Lubuskiej
w Zielonej
Dział Ochrony Zabytków Archeolo
gicznych

Badania prowadził m gr Adam Kołodziejski«
Badania finansował WKZ w Zielonej Górze«
Pierw szy sezon badan« Cmentarzysko ciało
palne kultury łużyckiej z V okresu epoki
brązu«
Cmentarzysko położone je st około 2 km na południe od Krzystkowic« na
wysokiej krawędzi pradoliny Bobru i zniszczone je st wydobywaniem kruszywa«
Odkryto 8 zniszczonych zespołów grobowych«Są to groby grupy białowiecldej
kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu« ubogo wyposażone« Poza popielnicami
nakrywanymi misami« występowały nieliczne naczynia przystawne« Zupełny brak
w grobach przedmiotów metalowych« Należy z tego wnioskować o peryferycznym
położeniu cm entarzyska w stosunku do centrów gospodarczych grupy białowicldej.
Nie istnieje koniecznoń prowadzenia dalszych prac wykopaliskowych«
LEGNICA

Konserwator Zabytków A rczeologicznych we Wrocławiu
Badania prowadzili m gr A« Starzyński
i m gr Tadeusz Kaletyn« Finansowały
Prezydia PRN i MRN w Lenicy. P ierw 
szy sezon badań« Cmentarzysko kultury
łużyckiej IV - V EB.

Podczas robót ziemnych związanych z budową oczyszczalni ścieków w Legnicy
natrafiono na groby ciałopalne« W ratowniczych badaniach uczestniczyła młodzież
T e c h n ik u m Samochodowego i Technikum Budowlanego w Legnicy«
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Nowo odkryte

-

cmentarzysko położone je st na południowo-zachodnim skłonie
2

rozległego wzniesienia* po obu stronach ulicy Spokojnej*OgÓłem przebadano 280 m *
odkryto 32 groby*Zalegały one na głębokości od 0*25 m do 0*45 m .Były poważnie
zniszczone,W yposażenie grobów stanowiły przede wszystkim wyroby ceramiczne*
Na szczególną uwagę zasługują groby n r 5 1 n r 11* Grób n r 5 zaw ierał w popiel 
nicy 5 glinianych dwudzielnych form odlewniczych do wykonywania sierpów, grotów
oszczepów* dłut i brzytew* Ponadto w groble tym gdfrry**» *łnm b rązowy oraz
czop gliniany do wykonywania tulejki*W grobie n r 11 odkryto brązową brzytwę*
pasującą do negatywu formy odlewniczej odkrytej w grobie n r 5*
Badania będą kontynuowane*
LUBOSZYCE* pow* Lubsko

patrz
okres wpływów rzymskich

ŁAGÓW* pow.Swlebodzin

Muzeum Ziemi Lubuskiej
w Zielonej Górze
Dział Ochrony Zabytków Archeolo
gicznych

Badania prowadził m gr Andrzej Marcinkian*
Finansował WKZ w Zielonej Górze* Pierw szy
sezon badań.Osada otw arta ludności kultury
łużyckiej* IV-V okres epoki brązu*
Rozległa* ponad 4 ha licząca osada położona Jest na silnie wyniesionym płasko
wyżu* stanowiącym dział wodny między jezioram i Łagowskim i Trześniowskim*
Badaniami objęto obszar 0*75 ara* w m iejscu najbardziej niszczonym uprawą
zbóż i roślin okopowych*
Osada zaw iera jednolitą kolorystycznie 1 kulturowo warstwę o m iąższości
około 50 - 70 cm* W niej odkryto liczne fragmenty ceramiki* przepalone kamienie
i nieliczne kości zwierzęce*Na głębokości około 60 cm* na tle calca wystąpiły
zarysy ziemianek* półzlemianek i jam o różnej funkcji*Większość z nich okolona
była śladam i po pionowych palikach*Dotyczy to zarówno obiektów mieszkalnych* jak
i innych jam ; Między nimi natrafiono również na pozostałości dwu ognisk z obudową
kamienną i rumowisko pieca* przypuszczalnie garncarskiego*Sądząc z zachowanych
fragmentów jak i nielicznych* całych naczyń* obiekt powyższy użytkowany był w
IV i V okresie epoki brązu przez ludność uradzkiej grupy/ zachodniowielkopolskiej/
kultury łużyckiej*
Badania kontynuowane będą w następnych sezonach badawczych*

