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Muzeum Okręg c m  
w Radomiu

Badania prowadziła mgr Małgorzata Cieślak. Finansował 
HKZ w Radoniu, Drugi ««zon badań. Osada z okresu wpływów 
rzymskich, cnsntarzytfto kultury łużyckiej okresu halsztac
kiego, ślady osadnictwa młodszej epoki kamienia, kultury 
trzcin lackiej,

2Odkryto powierzchnię 25 a  » Odkryto 1S obiektów kultury przeworskiej i 1 grób popielnicowy 
kultury łużyckiej. Zakończono eksplorację grobu popielnicowego z 1988 г, м popielnicy grobu 2 zna
leziono kółko brązowe.

Ha gł, 30 aa zarejestrowano fragment dużej półzimiaoki o wypełntsfcn zawierającym dużą ilość 
rozdrobnionej polepy 1 węgla drzewnego oraz materiał ceramiczny, 1 fr. ciężarka* osełkę kamienną 1 
żelazną płytkę zamka od akr rynki- Na obrzeżach obiektu odkryto 13 jam posłupowycb o konstrukcji wzmoc
nionej gliną. Wewnątrz chaty zarejestrowano piec chlebowy* M.stropie obiektu, pod warstwą gliny 
przemieszanej z popiołem wystąpiła na całej powierzchni warstwa ceramiki, głównie fragmenty dużych 
naczyń zasobowych o chropowaconych powierzchniach*

Materiał ceramiczny ze wszystkich obiektów charakteryzował się znikomą ilością naczyń cienko
ściennych i barwy czarnej. Mystąpiła ceramika grubośćlenna barwy brunatnej, często chropowscone, 
rzadko ornamentowana.

Badania będą kontynuowane.

BRZESKI, gm. Klwów Muzeun okręgowe
woj. radomskie w Radomiu
Stanowisko 2

Badania prowadziła mgr Małgorzata Cieślak. Finansował WK2
w Radomiu. Drugi sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne z
okresu wpływów rzymskich., ślady osadnictwa z młodszej epoki 
kamienia, kultury trzcinłeckiej, kultury łużyckiej.

2Przebadano powierzchnię 87,5 m . odsłonięto 14 obiektów; 10 grobów, 2 skupiska, fragment
2bruku kamiennego /odkryta powierzchnia ok, 5$ m /, oraz warstwę ciałopalną zalegającą na prawie całym

przebadanym obszarze oraz jamę z 1 fr. ceramiki kultury łużyckiej.

W zachodniej części cmentarzyska, pod brukiem, częściowo zniszczonym przez wkop, wystąpiła war
stwa ciałopalenia o miąższości 1Û-2Û ct, zawierająca kilka fragmentów przepalonej ceramiki kultury prze
worskiej oraz grób psa? /czaszka/* W części południowej bruku, między częściowo przepalonymi kamieniami, 
odkryto 2 skupiska przepalonej ceramiki, kości i zabytków metalowych /fi fr, okuć, fr. noża Żelaznego,
2 bryłki brązu/.

M części centralnej cmentarzyska warstwa ciałopalenia zawierała dość dużą Ilość zabytków two
rzących. często niezbyt wyrain skupiska.

Karstwa 'Ciałopalenia odkryta w części północnej miała charakter dobrodzfański,tj* była silnie 
nasycona przepalonymi kośćmi, ceramiką zu in. toczoną oraz zabytkami żelaznymi /fragenty okuć/.

Pochówki wystąpiły zarówno pod warstwą ciałopalenia, jak i w jej sąsiedztwie. Wyposażenie gro
bów było ubogie* Poza ceramiką zarejestrowano następujące zabytki metalom* ob, fi * nóż slerplkowaty,
10 - bryłki brązu, 20 - fragmenty żelaznych okuć, 24 *■ fr, szpilki, 29 - okucie końca pasa datowane 
B2 /С1-С1А, 28 - /popielnicowy, dat. В2/С1/ * nożyk, wisiorek kulisty żelazny, 31B * 2 bryłki brązu 
ft, noża i t fr. okuć żelaznych.

BftXESKX, gm, Klwów 
woj* radomski·
Stanowisko 1 /poprzednio 3/
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Majvl.kM. iloitf sabytwhr wydzialonycii pochndil »  znîs.cionycli grobów: m.Ln. iabytfcl i.lai- 
nei zdobJ-ony laud, zapinka * dwoma gr z aby kami 1 walcowatym guaam na ndic* dat, B2/C1, 1 ir. brzytwy,
2 aprzaetkl, fragnant okud 1 niaokredlonyeh przedmlotdw.

Badania będą

SHÏEZIE, gnu Pleszew 
woj. kaliskie 
Stanowisko 29

BRZEZOWAz TB. Nowy Ь 
woj. krośnieńskie 
Stanowisko 1

CHŁAFOWO, gm. Domine* 
woj. poznańskie 
Stanowisko Ю/3/

ClEBLDVilCE DU2E* gm* 
woj. piotrkowskie 
Stanowisko 1

Badania prowadził mgr Janusz Karolczyfc. Finansował tfKl 
w Piotrkowi« Tryb. Czwarty sezon badań. Cmentarzy «ko ciało
palne kultury przeworskiej z okresu rzymskiego a

Badania prowadzone były w północnej 1 pół noc no^rsebod niej części cmentarzyska, Teren porośnięty 
jest młodym lasem» co przyczyniło się do częściowego uszkodzenia grobów 1 matertalu archeologicznego, 
Zniszczenia powoduje również eksploatacja piasku 1 poszukiwania miejscowej ludnością

Przebadano obszar o powierzchni 14 0 b ,̂ aa którym znaleziono 50 grobów oraz znaczną llośd ma
teriału luźnego. wyróżniono 27 grobów popielnicowych 1 17 Jamowych, V 6 wypadkach, trudne jeet jedno-' 
znacznie określić rodzaj pochówku ze względu na zły stan zachowanie· Wszystkie groby zawierały szczą- 
tki stosu. Jamy grobów były niewielkich rozmiarów, wyraża te wyodrębnionej o ciemnych, wypału lekach. 
Materiał znajdował się w żółtym piasku. Dotyczy to zarówno grobów popielnicowych 1 grobów file zawiera* 
Jących popielnicy*

Grób 132 zawierał pojedynczy głaz kamiennyt pod którym znajdowała się popielnica.

Wyposażenie grobów było zróżnicowane. Groby jamowe zawierały wyłącznie niewielkie ilości prze
palonych kości oraz fragmenty naczyń glinianych, ręcznie lepionych. Tylko w jednym groble* jamowym* 
nr 109« znaleziono kilka fragmentów ceramiki toczonej na kole;

Groby popielnicowe zawierały oprócz ceramiki znaczną ilość przedmiotów metalowych- It większości 
grobów całość wyposażenia mióścita się w popielnicach.

Wśród przedmiotów metalowych znalezionych w grobach wystąpiły: fibule - pochodne od silni« pro
filowanych IV gr* A*, VI gr. Д- 3 5ft 1 162, późne odmiany fibul trąbkontychi igły« okucia zamków /w tym 
duże okuci« zamka skrzyni luh wiadra o rozdwojonym Łortcu/, grzebieni* jedno- 1 wteloczęśctowe, szpile 
haczykowate 1 wisiorek kapsułkowaty.

w trzech grobach, znaleziono elementy uzbrojenia - unbo typu j 7a oda. 1, imacz t wyodrębnionymi 
płytkami i groty* Razem z nimi występowały noże i nożyce,

Grób 99 zawierał umbo wbite kolcem w z lenię* które wyposażona było w przepalone kości* igłą i 
nóż sierplkowaty.

г zabytków lufnych. na nwagę zasługują dobrze zachowane żelazne siwkierociosło.

kontynuowane.
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Tomaszów Msz* Muzeum
w Tomaszowi« Mazowiecki·


