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Oddziału w Łodzi

Badania prowadził mgr Z.Lechow icz. Finansował C en tral
ny Ośrodek Badawczo Projektowy Górnictwa Odkrywkowe
go "PO LTECO R" we Wrocławiu. Pierw szy sezon badań.
Obozowisko ludności kultury łużyckiej. Schyłek epoki
brązu początek epoki żelaza.
Stanowisko 2 . Na podstawie badań powierzchniowych z roku 1972 s t a 
nowisko to określono, jako obozowisko kultury trzcin ieckiej. Sondaż nie
wykazał trwałych śladów osadnictwa pradziejowego oraz ruchomego ma
teriału zabytkowego.
Stanowisko 3 . Znaleziono nieliczny ruchomy materiał zabytkowy w p o s
taci ułamków ceramiki i fragmentów surowca krzemiennego. Całkowity brak
trwałych obiektów typu jamy itp. Stanowisko silnie zniszczone przez długo
trwałą głęboką orkę. Na podstawie matęrlału ceramicznego można datować
na schyłek epoki brązu i początek epoki żelaza.
Uzyskane wyniki nie kwalifikują w/w stanowisk do dalszych badań.

POLANOWICE, gm .Kruszw ica
woj.bydgoskie
Stanowisko 4
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PRZECŁAW1CE, gm .Żórsw lća
woj.wrocławskie

Uniwersytet Wrocławski
Katedra Archeologii

Badania prowadziła mgr Irena L asak . Finansował Uni
wersytet W rocławski. Drugi sezon badań. Cmentarzys
ko szkieletowe z epoki brązu /XVII-XVI w .p .n .e ./ .
Cmentarzysko położone jest w południowo-wschodniej c zę śc i wsi na
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niewielkim wzniesieniu. Badaniami objęto około 400 m2, w sąsiedztw ie wy
kopu z roku ubiegłego, w miejscu najbardziej narażonym na zniszczenie
/krawędź żwirowni/. Odkryto dalszych 21 grobów /łącznie 36/ oraz ś l a 
dy po słupach wiążących się ze skupiskiem grobów 21-24. Konstrukcja
grobów była różnorodna; niektóre groby zaw ierały drewniane trumny,
często w połączeniu z elementami kamiennymi /podpórka, obstawa lub przy
krycie trumny/. W szystkie odkryte obiekty grobowe m ieściły pochówki szkle
letowe ułożone w pozycji skurczonej. Obok pochówków pojedynczych odkry
to 3 groby podwójne. Pewną wyjątkowość i element wskazujący na złożoność
form rytualnych stanowił pochówek w groble 28. W obrębie drewnianej trum
ny odkryto szczątki szkieletów dwóch zmarłych, z których jeden /szk ielet
11/ złożony był prawdopodobnie w ofierze drugiemu zmarłemu / szkielet 1/.
Św iadczy o tym pozycja szkieletu U poniżej kości nóg szkieletu I oraz jego
nieanatomlczny układ. Może to sugerować "pozycję kuczną" zmarłego lub
poćwiartowanie zwłok /zły stan zachowania k o śc i/. Za tą drugą możliwoś
cią przemawiałby również fakt odkrycia fragmentu kości długiej /r ę k a ? /
powyżej kompletnego szkieletu 1. Wyposażenie grobów stanowiła ceram ika,
ozdoby kościane /sz p ile , płaska tarczka z otworem/, miedziane /paciorki
ze skrętów spiralnych, zausznice z płaskiej taśmy lub drutu/ i brązowe
sz p ile. Ceramika jak 1 ozdoby reprezentują formy występujące w zespołach
fazy starounietyckiej 1 klasycznej kultury unietycklej. M ateriał zabytkowy
z tego cmentarzyska stanowi podstawową bazę źródłową dla rozważań nad
chronologią kultury unietycklej na terenie Dolnego Ś lą sk a oraz daje pewien
obraz przeobrażeń kulturowych pod koniec neolitu 1 na początku epoki b r ą 
zu.
M ateriał zabytkowy przechowywany jest w Katedrze Archeologii
Uniwersytetu W rocławskiego.
Badania będą kontynuowane.

RACIĄŻ, gm.Tuchola
woj.bydgoskie
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RADOJEWICE, gm.Dąbrowa Biskupia
woj. bydgoskie
Stanowisko 24

Uniwersytet im .A .M ickiew icza
w Poznaniu
Katedra Archeologii
Ekspedycja Kujawska

Badania prowadził mgr Józef Bednarczyk. Finansował
WKZ w Bydgoszczy. Pierw szy sezon badań. Cm entarzys
ko kultury łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu.
Rozkopano powierzchnię około 550 m2 eksplorując 72 obiekty nieru
chome, w tym 42 groby. Stwierdzono, iż jest to cmentarzysko birytualne,

