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Badania prowadził Mirosław Szukała. Finansowane przez Urząd 
Wojewódzki Wydział Spraw Społecznych w Piotrkowie. Cmentarzy
sko ciałopalne kultury łużyckiej, okres halsztacki i lateński.

Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Mąkolicach jest badane wykopaliskowo 
od 1983 r. Datowane jest roboczo na okres halsztacki i początki okresu lateńskiego. Wyko
py zlokalizowane były na przedłużeniu wykopów z 1990 r. w kierunku pólnocno-zachod- 
nim, na działce n r 263 należącej do Z. Kwietnia. Przebadano 277 m2, odkrywając 22 groby 
ciałopalne jamowe (łącznie od początku badań 108),

Część odsłoniętego terenu (ok. 50 m pokrywał zwarty bruk kamienny, nawiązujący do 
odsłoniętego w latach ubiegłych bruku pokrywąjącego południowo-zachodni stok wydmy. 
Odkryte groby miały obstawy kamienne, często przykryte nieregularnym stosem kamieni. 
Wyróżniały się 2 groby: 93 — o rozbudowanej, kilkuwarstwowej obstawie kamiennej, 
wyraźnie czytelnej prostokątnej jamie, zawierający minimalną ilość kości; grób 100 — 
posiadający obok właściwego pochówku niewielką konstrukcję kamienną nieokreślonego 
przeznaczenia. Wyposażenie grobów stanowiły naczynia gliniane (10), fragm. naczyń^ ! 
fragm. przedmiotów z żelaza i brązu (co najmniej 10). Poza obiektami wystąpiły liczne 
fragm. naczyń glinianych — zjawisko związane z funkcjonowaniem cmentarzyska, oraz1 
wyroby krzemienne o zróżnicowanej chronologii.

Stwierdzono 2 wkopy nowożytne, z których jeden zniszczył grób 96.
Wyroby metalowe po wstępnym opracowaniu zostaną przekazane do konserwacji 

w Muzeum Archeologii i Etnografii w Łodzi, ceramika zostanie zakonserwowana w zakre
sie własnym. Zabytki zostały zinwentaryzowane w Dziale Archeologii Muzeum w Piotrko
wie.

M ołtąjny, s t. 1 Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
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Badania prowadził J. Gackowski. Osiedle nawodne kultury kurhanów 
zachodniobałtyj skich.

‘ Literatura: Acta Uniwersitatis..., s. 3-18.


