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TĄDÓW GÓRNY, gm. Warta patrz
okreą wpływów rzymskichwoj. sieradzkie 
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W IETLIN  IU, gm. Laszki 
woj. przemyskie 
Stanowisko 1

Muzeum Okręgowe 
w Przemyślu

Badania prowadził mgr A . Kostelą Finansował 
WKZ w Przemyślu, P ierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko ciałopalne grupy tarnobrze
skiej kultury łużyckiej z wczesnej epoki 
żelaza.

Stanowisko położone jest na niewielkim wyniesieniu, od wscho
du ograniczonym doliną cieku wpadającego do rzek i Szkło, około 50 m 
na wschód od drogi Łazy-Laszk i, w obrębie własności Spółdzielni 
Produkcyjnej Wietlin III.

Badania miały charakter sondażowo-rozpoznawczy. Przebadano 
obszar o powierzchni 43, 75 m2. Odkryto 2 ciałopalne groby popiel
nicowe, Wyposażenie ich stanowiły wyłącznie naczynia gliniane: po
pielnice i naczynia towarzyszące. Na uwagę zasługuje popielnica gro
bu 1 - garnek esowaty o obmazywanej powierzchni, z odgiętym na 
zewnątrz brzegiem , zdobiony otworkami i guzkami kopulastymi pod 
krawędzią. Interesujące jest odkrycie sporej ilości naczyniek miniatu
rowych, o oryginalnych formach /naczyńko ostrodenne, pucharek, 
smukłe naczyńka o prostych ściankach, łyżki gliniane/. Przedmioty 
te z wyjątkiem jednego, stanowiącego wyposażenie grobu /grób 2/, 
występowały oddzielnie, tworząc skupienie po 2 lub 3 sztuki.

Stanowisko datować należy, opierając się na fakcie wystąpienia 
naczynia z otworkami pod krawędzią oraz sporej ilości ułamków na
czyń podobnie zdobionych, na wczesną epokę żelaza. Zaznaczyć jed
nak trzeba, ±e pewne formy, jak np. garnek z grobu 2 zbliżony 
kształtem do tuli panów atych, nie wykluczają istnienia elemoitów 
wcześniejszych.

Materiały i dokumentację z badań złożono w Muzeum Okręgowym 
w Przemyślu.

Przewiduje się kontynuację badań,

WILKOWICE, gm. Wartkowice Uniwersytet Łódzki
woj. sieradzkie Katedra Archeologii
Stanowisko Z
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Badania prowadził mgr Jacek Błaszczyk. 
Finansował WKZ w Sieradzu. Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko kultury po
morskiej z przełomu okresu halsztackiego 
i okresu lateńskiego.

Stanowisko znajduje się na prawym /wschodnim/ brzegu Neru 
w odległości około 650 m od dawnego koryta rzeki. Położone jest na 
gruntach należących do RSP "W ilkowice" w pobliżu skrzyżowania dro
gi Foddębice-Łęczyca z drogą Tur-Domaniew.

Badaniami objęto obszar o powierzchni 800 m2. Odkryto 25 gro
bów ciałopalnych, wśród których było 19 grobów jednopochówkowych 
/w tym: 4 groby skrzynkowe, 4 groby z obwarowaniami kamiennymi,
1 grób popielnicowy bez obwarowania kamiennego, 5 grobów kloszo
wych z obwarowaniami kamiennymi, 3 groby kloszowe bez obstawy 
kamiennej, 1 grób bezpopielnicowy w skrzynce kamiennej, 1 grób 
be z popielnic owy bez obwarowania kamiennego/; jeden grób wielopo- 
chówkowy; dwa groby symboliczne. W przypadku trzech grobów nie' 
udało się określić rodzaju pochówku.

Niewątpliwie najciekawszym był grób nr 22. Zbudowany został 
z polnych kamieni ułożonych w rodzaj prostokątnej skrzyni / 3 ,5 x1 ,2 /  
przykrytej brukiem kamiennym. Wewnątrz odkryto- trzy pochówki. 
P ierwszy: przepalone kości ludzkie umieszczone w popielnicy nakry
tej misą. Obok znajdowały się: misa i kubek z taśmowatym uchem 
oraz duże czernione naczynie wazowate zdobione pod szyjką listwą 
plastyczną imitującą skręcony sznur.
Pochówek drugi: bezpopielnicowy, przepalone kości ludzkie złożone 
zostały w warstwie rudy że la za 'i przykryte były pokrywką od popiel
nicy twarzowej. Obok znajdowały się trzy naczynia: misa, kubek z taś
mowatym uchem oraz duża czerniona waza zdobiona pod szyjką listwą 
plastyczną w kształcie skręconego sznura i trzema parami guzków, 
a na powierzchni brzuśca ornamentem złożonym z falistych pasm ry 
tych grzebykiem /podobne również zdobione na całym brzuścu naczy
nie odkryto w grobie kloszowym/.
Pochówek trzeci: bezpopielnicowy, kości wymieszane z rudą żelaza 
przykryte były misą glinianą.
Warto tu dodać, że również w be z popielnicowym grobie skrzynkowym 
przepalone kości ludzkie wymieszane były z rudą żelaza i nakryte 
m isą glinianą,

W kilku grobach odkryto przedmioty metalowe takie jak: kółka 
i  skręty spiralne z drutu brązowego, guzki brązowe, nit brązowy, 
kółka żelazne i wykonane z tego metalu okucie do pochwy miecza /? /. 
Do rzadkich znalezisk zaliczyć należy kościany wisiorek oraz rogową 
okładzinę noża.

Badan ia  będą  kontynuowane.


