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słupach miały wypełnisko brunatne lub brunatno-szare, 
kształt w profilu prostokątny lub stożkowaty, średnice 15- 
40 cm i miąższość 21-25 cni* W warstwie brunatnego piasku 
znaleziono fragment polepy z odciskami i spękany rozciera cz kamienny,

Badania będą kontynuowane.
MADEŁY, gm.Pątnów Muzeum Archeologiczne
woj.sieradzkie i Etnograficzne w ŁodziStanowisko 2

Badania prowadził mgr Zdzisław 
Kaszewski. Finansował WKZ w Sie
radzu. Czwarty sezon badań. 
Cmentarzysko górnośląsko-maiopol- 
skiej grupy kultury łużyckiej z V 
okr.epoki brązu i z okresu hal
sztackiego С /900-650 p.n.e./.

Stanowisko znajduje się na grzbiecie najstarszej 
teraey pradoliny Warty, porośniętej obecnie karłowatym la
sem. Przebadano obszar,o powierzchni 350 m , na którym od
kryto 19 grobów ciałopalnych o zróżnicowanym obrządku po
grzebowym.

Wyróżniono podobne typy grobów jak w poprzednich 
sezonach badawczych. Brak tylko pochówków typu VI, jamo
wych z obstawą kamienną zawierających skupiska przepalo
nych kości ludzkich.

Wyposażenie poszczególnych grobów w naczynia waha 
się od 2 do 7 sztuk. W dwóch grobach popielnicowych odkryto 
fragmenty niewielkich rozmiarów kółek z brązu. W jednym z 
grobów jamowych znaleziono fragment szpili brązowej bliżej 
nieokreślonego typu.

W trzech grobach popielnicowych zaobserwowano rytualne odwracanie naczyń, a w jednym wypadku ustawienie 
popielnicy do góry dnem. Naczynia niewielkich rozmiarów, 
jak: czarki, czerpaki umieszczane były przeważnie w popiel
nicach nad spalonymi szczątkami ludzkimi.
MAJDAN ZAH0R0DYÎÏSKI, gra.Siedliszcze 
woj.chełmskie patrż
Stanowisko 1 neolit
MOKRE, gm.Zamość patrz
woj.zamojskie wczesne średniowiecze
Stanowisko 1
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Badania prowadziła mgr Anna Kufel- 
Dzierzgowska przy współpracy mgr. 
Marka Urbańskiego /autor sprawoz
dania/. Finansował YffiZ w Sieradzu, 
Dwunasty sezon badań. Cmentarzysko 
wielokulturowe i wielookresowe, 
użytkowane od III okresu epoki brą
zu do III w.n.e.

Stanowisko jest położone na lewym brzegu Oleśnicy, 
w pobliżu jej ujścia do Warty, w lesie, na granicy gruntów wsi Niechmirów i Mała Wieś.

Kontynuowano prace z ubiegłych lat. Przebadano 
12 wykopów o łącznej powierzchni 5,5 ara. Odkryto 85 gro
bów, w tym 43 groby z epoki brązu /IV-V okres epoki brązu/, 
należące do kultury łużyckiej, 1 grób z okresu halsztackie
go D, również^kultury łużyckiej; 3 groby kultury pomorskiej 
z okresu lateńskiego: 1 podkloszowy, 1 skrzynkowy i 1 znisz
czony jamowy; 19 grobów kultury przeworskiej z okresu przed- 
rzymskiego i 19 grobów tej samej kultury z okresu rzymskiego.

Groby kultury łużyckiej, poza 2 wyjątkami, były 
popielnicowe. Jamy grobowe również poza 2 wyjątkami były 
nieczytelne. Kości w grobach zwykle mało. V/ wielu przypad
kach oprócz popielnicy wkładano do grobu przystawki. Odkry
to zaledwie kilka sztuk przedmiotów brązowych. W 10 grobach 
kultury łużyckiej były pochowane dzieci. Jeden grób był pod
wójny /dwie popielnice/.

Groby kultury pomorskiej były zniszczone. Grób. 
jamowy zawierał rozgniecione szczątki misy, grób podkloszo
wy - szczątki klosza, popielnicę, prażnicę i brązowy guz.
W grobie skrzynkowym zachowała się konstrukcja dna i jednej 
ściany. Grób zawierał niecharakterystyczne ułamki ceramiki 
oraz fragmenty czerpaka. We wszystkich grobach wypełniaкo stanowiła brązowa ziemia.

Wszystkie groby kultury przeworskiej z okresu 
przedrzymskiego były jamowe. Wypełniska stanowiła czarna 
ziemia, w której znajdowały się przepalone szczątki zmar
łych oraz wyposażenie: ułamki ceramiki oraz bron, narzędzia, 
ozdoby i części stroju wykonane z żelaza i brązu, àrednica 
jam wahała się od 0,6 m do przeszło 2 m, głębokość od 0,3 m 
do 0,9 m.

Groby z okresu rzymskiego pochodziły ze starszej 
jego części. Hiewielka ilość przepalonych kości oraz wypo
sażenie znajdowały się w jamach z ziemią o barwie wahającej 
się od jasnoszarej, przez szaro-brunatną do czamo-brunat- 
nej. Trzy groby były popielnicowe, w tym jeden podwójny.
W popielnicach znajdowały się kości dzieci. V/ skład wyposa
żenia wchodziły ozdoby /fibule żelazne i bryzowe, rogowe 
grzebienie i szpile, szklany paciorek/, bron /umbo, groty 
włóczni, fragmenty mieczy/, narzędzia /noże, szydła, osełka, 
przęśliki i in./.Badania będą kontynuowane.


