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60/* СzęiĆ z nich była stosunkowo płytko położona pod powierzchnią ziemi 1 zniszczona przez orkę. Za popielał» służyły n. In. naczynia wazowate zdobione ornamentem guzowym, naczynia dwustożkowate karbowane na załomie oraz naczynia o baniasty· 
brzuâoü i szyjce zwężająoej się ku górze. ¥ niektórych popielnicach wystąpiły drobne fragmenty przedmiotów brązowych. Popielnice nakryte były misami odwróconymi dnem do góry. Grób nr 56 był grobem dwupoplelnicowym. Wśród grobów jamowych na 
uwagę zasługują groby dużych rozmiarów za śladami, trumny drewnianej, zakładane w podłużnych jamach zorientowanych wzdłuż osi północny zachód - południowy wschód. Jeden z tych grobów 
zawierał szpilę brązową o dwustożkowatej główce i zgrabiałym trzonku w górnej części, dwie bransolety brązowe z końcami zachodzącymi na siebie oraz trzy duże zwoje z drutu brązowego*

Odkryte groby można datować na wczesną fazę kultury łużyckiej*
Materiały z badań oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu·
Badania będą kontynuowane.
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LEâHO, gm*Brusy 
woj(bydgoskie 
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patrzokres wpływów rzymskich

MADĘŁY, go.Pątnów 
woj«sieradzkie

Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. Finansował KZ w Sieradzu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej £ 
końca epoki brązu.

Calem badań było określenie wielkości cmentarzyska 1 stopnia jego zniszczenia* Od lat dwudziestych miejscowa lud- 
noie wybierała z grobów kamienie do budowy* Przeprowadzono wówczas krótkie badania ratownicze, odkrywając podobno ostat
nie groby na cmentarzysku;

Badania te przeprowadzono na samym skraju cmentarzyska, które rozciąga się na przestrzeni około 300 m wzdłuż brzegu 
pradoliny Warty.¥ czasie wykopalisk sezonu 1977 odkryto 13 grobów popielnicowych przykrytych brukami kamiennymi, niekiedy podwójnymi« 
zawierających od 2 do 6 naczyń* W niektórych grobach stwierdzono szczątki stosu ciałopalnego. Pomimo, że odkryte groby znajdowały się na płaskim terenie, różnica w głębokości ioh



zalegania wynosiła od 20 do 100 om, V wlększośoi wypadków ce* 
raaika była uszkodzona przez kamienie i korzenie drzew; V tłwóch 
grobach znaleziono wśród kości małe, brązowe kółeczko, a w grobie 12 dobrze zachowaną ozdobną kamienną buławę.
Cmentarzysko można datować na IV-V okres epoki brązu, przy czym posiada otło wiele cech charakterystycznych dla ś rodkowopo1eki e j grupy kultury łużyckiej.
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Muzeum Okręgowe w Sieradza

Badania prowadziła mgr Anna Kuf aL-Dzierrẑ owslta » Finansował WKZ w Sieradzu* Eiódroy aeaton badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyokiej z IV- 
V okresu epoki brązu.

Ogółem przebadano 250 m powierzchni. Uchwycono południowy i zacbotoi kraniec cmentarzyska położonego na stoku piaszozys- 
teraey porośniętej lasem, na lewym brzegu Oleśnicy, około n na południowy zachód od mostu w Małej Wsi;
Odkryto 46 grobów ciałopalnych oraz trzy groby symboliczne; Dwanaście spośród pochówków to groby jamowe ?v tym dwa dzleclę- 

oe/· Z pozostałych 20 zawierały szczątki osobników dorosłych., a 14 dzieci. V jednym wypadku na kościach dorosłego osobnika zło· 
żono w popielnloy małą amforkę ze szozątkami dziecka*
Zarówno w grobaoh popielnicowych, jak i w jamowych nie stwierdzono występowania zarysu jamy grobowej!'


