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Dąbrówka Zabłotnia. woj, radomskie St. 13 ρωιζ okies rzyrarki 
Dębczyno, woj. koszalińskie Sl. 53 patrz wczesne iredaiiWÏecxe

Gorezrwłcc, gm. K aim lerz, 
woj. poznańskie,
Si. 1, AZP: 50- 24/32

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Badania prowadzili mgr Urszula Narożna-Szamałek i dr Krzysztof Szamałek, przy 
współudziale mgr Barbary KJridike. Finansowało Muzeum,Cmentarzysko z okresu 
halsztackiego i wpływów rzymskich.

Celem badań było uzyskanie pełnego przekroju stanowiska, odszukanie lepiej zachowanych zespołów grobo
wych, Przebadano sondażami powierzchnię 1.5 ara. W grzbietowej parlii, obniżającego się w kierunku południo
wym ku brzegom Jeziora Byty lis kiego, wzniesienia natrafiono na kolejnych 9 grobów z których częić miała 
kamienoe obstawy. Większość ze wzglądu na glębokoić zalegania 20 — 30 cm była poważnie uszkodzona głęboką 
orką. Jeden grób był względnie dobrze zachowany Znajdowały się w aim 4 popielnice nakryte misami oraz 
12 innych naczyń. W popielnicach znajdowały się: bransoleta i szpila żelazne oraz padorck z bursztynu, pod 
kadzielnicy natomiast brązowa szpila z łabędzią szyjką.

Na badanym cmentarzysku dominują jednak zdecydowanie groby jamowe. Odkryte zabytki pozwalają dato
wać groby na okres halsztacki z wyraźną przewagą cech okresu halsztacki ego C. Podczas badań również natrafiono 
na pozostałości chaty z paleniskiem z okresu wpływów rzymskich.

I  Inowrocław woj. Bydgoskie SL 100 patrz neolit 
i  Kałkńw, gm. Pawłów woj. kieleckie SL 2 patrz późne Średniowiecza

Lublin —  Jakubow ice M urowane 
u). Pllszczyńska 14 (dotychcTas:) 
Jakubow ice M urowane, gm. Wólka 
Lubelska, woj. lubelskie,
St. 5, AZP: 77-82/61_____________

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Katedra Archeologii w Lublinie______

I  Maciejowice, woj. siedleckie St. 1 i 2 patrz okresy brązu

Muzeum Archeologiczne t Etnograficzne 
w Lodzi

Badania prowadził mgr Zdzisław Kaszewski. Finansował WKZ w Sieradzu. Trzynasty 
sezon badań. Cmentarzysko górnośląsko- małopolskiej grupy kultury łużyckiej z V okr. 
ep. brązu i z okresu halsztackiego С (900-650 p.n.e.).

Kontynuowano wykopaliska z lal 1977-1988. Stanowisko znajduje się na grzbiecie najstarszej terasy pradciiny 
rzeki Warty, ptroinięlej obecnie karłowatym lasem. Przebadano obszar o  powierzchni 350 m2. na którym odkryto 
74 groby ciałopalne o  zróżnicowanym obrządku pogrzebowym.

Typ I — 32 groby. Przepalone szczątki ludzkie, ułożone w popielnicy w układzie anatomicznym, wypełniają 
naczynie w połowie jego pojem noin Popielnice ustawione były w warstwie Żółtego żwiru lub irednioziaraistego 
piasku, a tylko S z nich miało obstawy kamienne. Przystawki były umieszczone bezpośrednio w sąsiedztwie 
popielnic. Często wkładano je razem z ozdobami stroju do idi wnętrz, na przepalone szczątki ludzkie. W grobie 
nr 523 umieszczone byty 2 popielnice.

Typ II —  6 grobów. Część przepalonych koici ludzkich złożono w popielnicy, a resztę rozsypano między 
popielnicą a przystawkami. Obstawę kamienną posiadały groby: 468. 480.

CMadeły, gm. Pątnów, 
woj. sieradzkie,

S t-I , AZP: 80-44/3


