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LE&NO, gm.Brusy Uniwersytet Łódzki
woj.bydgoskie Katedra ArcheologiiStanowisko 2

Badaniami kierował dr Krzysztof 
Walenta. Finansował Uniwersytet 
Łódzki, bsmy sezon badań. Komp
leks osadniczy z okresu rzymskiego i późnej epoki brązu.

Celem tego sezonu było rozpoznanie południowej części cmentarzyska kurhanowego rozmieszczonej na niewiel
kich eolicznych pagórkach. Wykopy usytuowano nieregular
nie, dostosowując ich układ do sytuacji terenowej. Łącznie 
przebadano 132 тг. Odkryto 2 uszkodzone groby ciałopalne 
kultury łużyckiej oraz fragment zniszczonego bruku. Mate
riał zabytkowy to ułamki ceramiki kultury łużyckiej, prze
palone kości ludzkie i nieokreślony drucikowaty przedmiot 
brązowy.

Badania będą kontynuowane.
MACIEJOWICE Polska Akademia Nauk
woj.siedleckie Instytut Historii Kultury
Stanowisko 1 Materialnej

Zakład Epoki Metali 
w Warszawie

Badania prowadziła dr Małgorzata 
Mogielnicka-Urban. Konsultował 
doc.dr hab.Jan Dąbrowski. Finan
sowało BBiDZ w Siedlcach. Drugi 
sezon badań. Cmentarzysko grupy 
mazowieckiej-podlaskiej kultury 
łużyckiej z IV-V okresu epoki 
brązu.

2Przekopano ponad 140 m , eksplorując 143 obiekty: 
126 grobów popielnicowych, 8 jamowych, 3 nieokreślone i 6 w 
postaci naczyń niezawierających kości, występujących na głę
bokości 14-92 cm. Zarysy jam uchwycono przy grobach popiel
nicowych /5/ i jamowych /7/* W 5 grobach jamowych wystąpiły 
drobne fragmenty ceramiki, w 4 okrzeski krzemienne, w l 
ślady brązu na kościach.

Wśród grobów popielnicowych 4 wyposażone były w 
przystawki ceramiczne, 27 w pojedyncze ozdoby brązowe /kół
ka, rurki, skręty/, 3 we fragmenty przedmiotów brązowych,
1 w bryłkę stopionego brązu, 1 w paciorek kościany, 30 w 
okrzeski krzemienne. W 10 stwierdzono'ślady brązu na koś
ciach. W 8 wypadkach współ v/уз tępowały zabytki metalowe 
i okrzeski, w 2 okrzeski i przystawki, w 1 3kręt brązowy 
i przystawka. W 2 popielnicach wystąpiły drobne kamienie 
/w jednej razem z okrzeskiem/, a przy 2 innych inniезzezone 
były przy otworze. W 4 wypadkach popielnice leżały na boku
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otworem na wschód, a w 23 były nachylone w różnych kierun
kach. Około 1/fl grobów popielnicowych była przykryta, naj
częściej misą lub ęłąckiem. W 6 stwierdzono resztki stosu, 
a w 23 znaczna częśó kości była zwęglona. Popielnica z 
grobu 109 pokryta jest pasmem rytych wzorów, w których 
części dopatrywać się można przedstawień figuralnych.
Wśród naczyń niezawierających kości, występujących na 
ogół pojedynczo, znalazł się zespół złożony z 6 takich 
egzemplarzy.

W kilkunastu wypadkach groby nawarstwiają się 
lub uszkadzają pochówki wcześniej założone. Wyróżniono 
najwyższy poziom grobów /części dolne i przydenne popiel
nice/, niższy /groby uszkodzone w górnej partii/ i najniż
szy /groby z głębokości poniżej 30 cm/. Stwierdzono zary
sowanie się skupisk grobów oraz uchwycono wschodnią gra
nicę cmentarzyska.

Prace będą kontynuowane.
MACIEJOWICE Polska Akademia Nauk
woj.siedleckie Instytut Historii Kultury
Stanowisko 2 Materialnej

Zakład Epoki Metali w Warszawie
Badania prowadziła dr Małgorzata 
Mogielnicka-Urban. Konsultował 
doc.dr hab.Jan Dąbrowski. Finan
sowało BBiDZ w Siedlcach. Pierw
szy sezon badań. Osada grupy ma- zowiecko-podlaskiej kultury łu
życkiej z IV-V okresu epoki brązu.

V/ celu rozpoznania obiektu ograniczono się do wy
kopu sondażowego o powierzchni 20 m , usytuowanego tuż przy 
obrywie tarasu Okrzejki, w odległości ok. 89 m na północny 
zachód od cmentarzyska /stan.1/. Stwierdzono, że pod ziemią 
orną o miąższości ok. 20 cm z licznym materiałem zabytkowym 
wystąpił brązowy piasek o miąższości 16-20 cm i uboższym 
inwentarzu, a pod nim warstwa piasku brunatnego o miąższoś
ci 30-40 cm,, z dość licznym materiałem, w której zarysowały 
się obiekty. Pod nią znajdował się żółty jałowy piasek cal
ca, przecięty pokładem zbitego iłu, którego nie naruszały 
dna obiektów.

Wyekspl or o wari o 4 jamy i 2 ślady po słupach' /w 
tym 1 podwójny/, występujące na głębokości 41-54 cm. Jamy 
były w przybliżeniu koliste lub owalne, w przekroju niec-_ 
kowate lub o* płaskim dnie i skośnych ściankach, miąższości # 
26-59 cm, o wypełnisku ciemnoszarym, a inwentarze ich skła
dały się z dość licznych fragmentów ceramiki, krzemieni 
i drobnych bryłek polepy. W dolnym poziomie obiektu 2t z 
czarnym, zbitym wypełniskiem, znaleziono ponadto kości 
zwierzęce i 2 nieokreślone przedmioty gliniane. Siady po


