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Badane cmentarzysko leży na terenie grupy łubieńskiej przy jej 
zachodniej granicy. Szereg zjawisk wskazuje na bardzo bliskie po
krewieństwo tego stanowiska z cmentarzyskiem w Łubnej. Oddalone są 
one od siebie około 30 km i leżą dokładnie niemal w tej samej linii.
Łączy je jednakowy obrządek pogrzebowy /mimo iż w Okalewie występu-

* ♦ją groby jednostkowe/ i podobny rytuał wyrażający się w rozbija
niu naczyń. Formy ceramiki są również bardzo zbliżone, czasem niemal 
identyczne, jakkolwiek w ceramice okalewskiej istnieje dość znacz
na domieszka fragmentów naczyń kultury ceramiki sznurowej.

Cmentarzysko kurhanowe w Okalewie nie jest odosobnione. V od
ległości 1 - 2 km znajdują się dwa inne i podobne. Nie mniej ważnym 
momentem jest odkrycie osady położonej w pobliżu tych cmentarzysk* 
Zebraną z powierzchni ceramikę można zaliczyć do kultury ceramiki 
sznurowej. Istnieją jednak dość znaczne podobieństwa z ceramiką 
wydobytą z kurhanów. Niewątpliwie przyszłe badania pozwolą wyjaśnić 
wzajemny stosunek tych stanowisk.

0 P A T 0 V, pow. Kłobuck patrz okres wpływów rzymskich

P A Ł E C Z N I  CA, pow. Proszowioe Konserwator Zabytków Archeo
logicznych w Krakowie

Badania prowadziła denata Bogozińska-Ooszczyńska, finansował 
VKZ w Krakowie.

Celem prac, prowadzonych już trzeci sezon było uchwycenie 
północno zachodniego zasięgu osadnictwa z wczesnej epoki metali, 
stwierdzenie domniemanego osadnictwa /dalszych śladów/ kultury lu-
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życkiej, ewentualne wyznaczenie jego zachodniej peryferii, potwier
dzenie wyznaczonego w sezonie 1965 północnego zasięgu cmentarzyska 
wczesnośredniowiecznego.

Planem badawczym objęto partię stanowiska, zalegającą na pół
nocnym stoku badanego wzgórza. Założono cztery jednakowe wykopy o dł. 
15 i szer. 5 m. Siady warstwy kulturowej oraz zabytki wystąpiły na 
głęb. około 30 cm, tuż pod warstwą ziemi ornej.

Odsłonięto 10 obiektów kultury łużyckiej, w tym dwa obiekty 
mieszkalne o konstrukcji słupowo plecionkowej, zaokrąglonych narożach, 
kształtu prostokątnego. W jednym z obiektów / nr 10/ ślady słupów 
podtrzymujących zapewne konstrukcję dachu.Pozostałe - to zaplecze 
gospodarcze - jamy spiżarnie oraz odpadkowe, z których tylko jedna 
znajdowała się w obrębie domostwa. Na podobny zespół mieszkalny na
trafiono już w czasie badań w 1964 r. Oba te zgrupowania osadnicze 
dzieli znaczna przestrzeń około 100 m. Wypełnisko obiektów miesz
kalnych oraz jam odpadkowych dostarczyły dużej ilości materiału, 
fragmentów ceramiki łużyckiej o cechach wczesnobrązowych /trzciniec- 
kich, tak pod względem form jak i technologii naczyń/ dużej ilości 
materiałów kostnych zwierząt hodowlanych i dzikich.

Badania w obecnym sezonie dały potwierdzenie północnego zasię
gu cmentarzyska wczesnośredniowiecznego, dokładna określenie roz
miarów osadnictwa z wczesnej epoki metali, stwierdzenie dalszego 
ciągu osadnictwa kultury łużyckiej /wczesnej fazy/ oraz jego pół
nocnej peryferii.

Badane stanowisko wiąże z jednej strony materiały końcowe neo
lityczne /kult. czasz lejowatych,' promienista, madziarowska, sznu
rowa z zespołami kultury trzcinieckiej/, z drugiej zaś strony 
zdradza bliskie powiązania form i cech tej kultury z wczesną fazą 
kultury łużyckiej.


