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KONOPNICA, pow.Wieluń Muzeum Ziemi Wieluńskiej
Stanowisko 5 Wieluniu

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. Finan
sował WKZ w Lodzi. Pierwszy sezon badań. Kur
han z okresu wpływów rzymskich.

Kurhan, obok cmentarzyska ciałopalnego i osady, wchodzi w skład kom
pleksu osadniczego kultury przeworskiej, odkrytego w ostatnich latach w 
Konopnicy.

Kurhan został całkowicie przebadany i ponownie zrekonstruowany. Na
syp kurhanu liczył około 22 m średnicy i niewiele ponad 1 m wysokości, co 
było wynikiem systematycznej niwelacji kurhanu w trakcie prac poi owych.

W centrum kurhanu, tuż pod próchnicą, zalegał bruk kamienny, który 
od strony północnej i wschodniej był częściowo rozebrany. Na jego spodzie 
a zarazem na obwodzie, znajdowały się większe głazy o wadze do 60 kg. W 
najniższych warstwach bruku znajdowano ułamki przepalonych naczyń. Bez
pośrednio pod nasypem kamiennym natrafiono na trzy płytkie jamy grobowe. 
Groby znajdowały się obok siebie w centrum kurhanu.

Obok grobu 1 natrafiono na ślady paleniska z niewielką ilością węglików 
i kawałków stopionej blachy brązowej. Wypełniska grobów stanowiła szara 
ziemia zmieszana z ułamkami naczyń ręcznie lepionych i toczonych, przepalo
nymi kośćmi, kawałkami stopionego brązu i żelaznej blachy.

Ponadto w grobie 2 znaleziono żelazną sprzączkę i fragment i macza z 
prostokątnym zakończeniem. W dwóch grobach znajdowały się ułamki tych s a 
mych naczyń, a wśród nich fragmenty wykonanej na kole misy z czarną pole
wą. Misa była importem prawdopodobnie z obszaru Azji Mniejszej. Za im
port uważamy również kawałki stopionego naczynia brązowego.

Problemem dotychczas nierozwiązanym pozostaje liczba i płeć pochowa
nych w tym kurhanie osobników. Poważnym utrudnieniem je s t  fakt, że we wszys
tkich grobach znajduje się mała ilość kości nadających się do badań antropolo
gicznych.

Ceramika i fragment imacza przemawiają za datowaniem kurhanu na fazę 
B2 okresu rzymskiego.

KONOPNICA, pow.Wieluń Muzeum Ziemi Wieluńskiej
Stanowisko 7 w Wieluniu

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. Finanso
wa! WKZ w Lodzi. Pierwszy i drugi sezon badań. 
Cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu późno - 
lateńskiego i wpływów rzymskich.

Cmentarzysko odległe jest o 250 m od kurhanu /stanowisko 5 / . Odkryto


