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25 nowych obiektów o dość zróżnicowanych wymiarach i kształtach, brak jest jednak
takich, które można uznać za mieszkalne. Trzynaście obiektów należało mniej lub bardziej
pewnie do kultury łużyckiej, 3 do kultury przeworskiej lub ogólnie można je datować na
okres wpływów rzymskich, jeden był nowożytny, zaś 8 ze względu na brak zabytków nie
posiada określonej chronologii. Na szczególną uwagę zasługuje obiekt 26 — palenisko
datowane na okres wpływów rzymskich, zbudowane z licznych kamieni, które obok nie
licznych fragm. ceramiki, przepalonych kości (5) oraz drobnych gródek czerwonej polepy
zawierało paciorek(?) żelazny(?) w kształcie nieregularnej tulejki o dł. ok. 1,5 cm. Również
na okres wpływów rzymskich należy datować palenisko datowane pierwotnie na wczesną
epokę brązu. Na uwagę zasługuje również obiekt 35, w którego wypełnisku znaleziono
oprócz dość licznej ceramiki kultury łużyckiej znacznych rozmiarów fragm. toporka ka
miennego (pięciobocznego?), datowanego najpewniej na okres halsztacki, W materiale
z humusu i warstwy kulturowej dominują fragmenty ceramiki kultury łużyckiej, dużo
mniej jest datowanych na okres wpływów rzymskich, znaczny procent jest nieokreślonych
kulturowo. Z nielicznych zabytków krzemiennych n a uwagę zasługuje wiór z rdzenia
dwupiętowego znaleziony w obiekcie datowanym przez ceramikę kultury łużyckiej. Pene
tracja powierzchniowa północnej granicy stanowiska, za drogą polną, dostarczyła jeszcze
rdzenia dwupiętowego datowanego na paleolit schyłkowy.
Na stanowisku 2 przeprowadzono zwiad powierzchniowy oraz niewielkie badania
sondażowe (jeden wykop o wym. 5 x 2 m). M ateriał zabytkowy zbliżony jest do materiału
ze stanowiska 7, lecz z dominacją ceramiki z okresu wpływów rzymskich. W wykopie brak
obiektów
Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Chełmie (nr MCH/A/5872 i 5873).
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Badania prowadzili mgr Krzysztof Gorczyca, mgr Józef Kapustka
i Zdzisław Lorek. Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Koninie.
Pierwszy sezon badań. Osada kultury pucharów lejkowatych. Cmen
tarzysko kultury łużyckiej z III epoki brązu. Cmentarzysko szkiele
towe o nieokreślonej chronologii.
Stanowisko położone jest na północny wschód od wsi, na południe od osady Ju rk a i pod
tą nazwą figuruje w starszej literaturze. Zlokalizowane jest na piaszczystym wzniesieniu
opadającym na wschód i południe ku podmokłym łąkom. Jest prawie całkowicie zniszczone
przez wieloletnią eksploatację piasku.
W 1990 r. dokonano tu inspekcji w odpowiedzi na zgłoszenie dyrektora szkoły w Babia
ku. W jej wyniku wyeksplorowano na zachodnim obrzeżu piaśnicy 3 groby ciałopalne
kultury łużyckiej oraz jam ę gospodarczą kultury pucharów lejkowatych.
W 1991 r. przeprowadzono na tym obrzeżu badania ratunkowe. Zbadano łącznie 75 m .
Odkryto kolejne 3 groby ciałopalne kultury łużyckiej. Odsłonięto również częściowo zni
szczony grób szkieletowy; brak jakiegokolwiek wyposażenia nie pozwala na bliższe okre
ślenie jego chronologii.
Dokumentacja i materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koninie.
I Żukowice, st. 34, gm. loco, woj. legnickie patrz neolit

