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dość jednolite i składało się z popielnicy przykrytej m isą oraz od jednej do 
trzech przystawek. Wśród popielnic przeważały naczynia jajowate bądź baniaste 
o chropowaconych brzuścach i gładzonej szyjce, barwy brązowej, oraz naczynia 
średniośdenne o gładzonej powierzchni barwy czarnej silnie wydętym brzuścu 
z łagodnym załomem i cylindryczną szyjką. Na przystawki grobowe składały się 
kubki niewielkich rozmiarów o zróżnicowanych kształtach i  barwie powierzchni, 
dzbany o cienkich dobrze wygładzonych ściankach i czarnej barwie powierzchni 
o ra s  miseczki lub czarki typowych kształtów. Ornamentyka powierzchni naczyń 
stosunkowo uboga najczęściej w postaci przemiśn ukośnych potrójnych linii 
rytych, umieszczonych powyżej załomu naczynia. Zabytki metalowe nieliczne. W 
popielnicy z grobu 2 znaleziono dwa kćłka z drutu brązowego, w grobie 7 igłę 
żelazną cfiugości 10 cm, a w najlepiej zachowanym grobie 19 osiem żelaznych 
kółek o średnicy 2 i 4 cm« Charakterystyczny dla tego cmentarzyska jest bardzo 
słaby wypał naczyń o czarnej barwie powierzchni i stosunkowo słabe przepalenie 
kości ludzkich, które jak zaobserwowano w obiektach nienaruszonych ułożone były 
w popielnicach w porządku anatomicznym.

Badania będą kontynuowane.

MSTÓW, pow. Częstochowa Muzeum w Częstochowie
Stanowisko 1

Badania prowadził m gr Zdzisław Bolek,
Finansował WKZ w Katowicach. Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne 
kultury łużyckiej z okresu Hallstatt C-D«

Cmentarzysko położone je st we wschodniej części miejscowości na skraju
piaskowni. Wykopaliska miały charakter ratowniczy. W dwóch wykopach o powierz- 

2cłmi 50 m odsłonięto 1 zabezpieczono 6 grobów ciałopalnych w tym 2 popielni
cowe i  4 jamowe. Pochówki te  zalegały na głębokości ok« 70 cm« Wyposażenie 
grobów było nieliczne.

W przypadku grobów popielnicowych, obok popielnicy - dużego garnka kształ
tu jajowatego, występowało jedno oacżynie, najczęściej płytka m iseczka. Natomiast 
groby ciałopalne jamowe pozbawione były jakiegokolwiek wyposażenia. Przeważały 
jamy grobowe kształtu owalnego o orientacji N-S, wypełnione rfwwwn -brunatnym 
piaskiem zmieszanym z węglem drzewnym i drobnymi szczątkami spalenizny.

Przewiduje się kontynuowanie badań«
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