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Typ III —  I grób. Część przepalony di kołci ludzkich przemieszanych z szczątkami stosu w popielnicy. Resztę 
k o la  i stosu zsypano dojem y grobowej obok popiel ai cy,

Typ IV. ocbniana a —  Z groby. Przepalone koici ludzkie przemiesziae z fragmentami celowo potłuczonych 
naczyń byty rozrzucone wzdłuż osi E-W. Cale naczynia umieszczono w częici wschodniej jamy grobowej. Obydwa 
groby były obwarowane prostokątnymi obstawami kamiennymi.

Odmiana b —  4 groby. Odmiana Ul różni i if  od wylej opisanej Cym. że przepalone koici ludzkie i fragmenty 
naczyd były przemieszane z  azcząlkanu stosu, zostały rozsypane wzdłuż osi N-S. Prostokątne obstawy kamienne 
miały groby 470 i 483.

Typ V — 10 grobów. Przepalone k o id  ludzkie i fragmenty celowo potłuczonych naczyń tworzyły niewielkich 
rozmiarów owalne skupiska. Naczynia zachowane w całości ustawione byty w pewnym oddaleniu od skiąusk 
przepalonych kości ludzkich. Owalne obwarowania kamienne posiadały 4 groby.

Typ VI — 13 grobów. Przepalone koici ludzkie i fragmenty celowo potłuczonych naczyń zostały rozrzucone 
po całej jamie grobowej.

Typ VII — 2 gtoby. Pochówki tego typu zawierają tylko same przepalone koici Judzkie, tworząc niewielkich 
rozmiarów owalne skupiska.

Wyposażenie poszczególnych grobów w naczynia waha się od 2 do 17 sztuk. W pięciu grobach popielnicow
ych i w jednym jamowym odkryło spiralne zawieszki z brązowego drutu. W trzech grobach popielnicowych, 
będących prawdopodobnie pochówkami młodocianych osobników, w jamach grobowych występowały gliniane 
grzechotki.

W grobach 477 i 523 razem z naczyniami charakterystycznymi dla podgrupy kępińskiej występowały naczynia 
typowe dla wschodniowielkopdskiej grupy kultury łużyckiej.

Mąkoltcc, gm. Wola Krzysztopor
ska, woj. piotrkowskie,
SL 3. AZP: 74-52/_______________

Mu/cum Okręgowe 
w Piotrkowie Trybunalskim

Badania frowadził mgr Mirosław Szukała. Finansował WKZ w Piotrkowie Trybunal
skim. Szósty sczco badań. Cmentarzysko ciałopalne płaskie. Kultura łużycka, okres 
halsztacki, wczesny okres lale As ki (7).

Stanowisko badane od 1963 r. Położone na wydmowym cyjiu  w pobliżu niewielkiego cieku uchodzącego dalej 
do rzeki Bogdanów ki. W 19S9r. pr/e badano powierzchnię 170 ra2, odkrywając 13 groböw jamowych, ciałopalnych 
(razem 77), większość pod różnej wielkości brukiem kamiennym. Groby zachowane były w stosunkowo dobrym 
stanie. Wyposażenie grobów stancwiły naczynia gliniane, często potłuczone, oraz przedmioty z  brązu i żelaza. Do 
najciekawszych znalezisk należy zaliczyć brzytwę t  brązu, stożkowaty przedmiot г  brązu nieznanego przeznacze
nia ΐ pr/filik  kamienny.

Na odsłoniętym terenie odkryto ponadto kilkadziesiąt wyrobów krzemiennych datowanych na mezolit i schy
łek epoki brązu/okres halsztacki.

Chronologię cmentarzyska określono na podstawie typologii ceramiki i wyrobów metalowych.
Materiały znajdują się w Muzeum w Piotrkowic Tryb.
HadunU będą kontynuowane.

Mech nice, gm. Kępno, 
woj. ludlikir,
SL I, AZP: 75-38/1

Muzeum Regionalne PTTK w Kępnie

Badania prowadził mgr Jarosław Wojciechcwski. Finansował RNMÎG w Kępnie, WKZ 
w Kaliszu. Siódmy sezon badań. Cmentarzysko kultury łużyckiej z V liB i HaC.

Stanowisko jest położone na południowym stoku wzgórza, na terenie wsi. Przebadano obszar o powierzchni 
325 m1.

Natrafiono na 36 zespołów grobowych, popielnicowych i jamowych. W [ej liczbie znaleziono trzy groby, 
w których nie stwierdzono śladów pochówka i któte uznano za symboliczne. Znaczna część odbytych w tym 
sezonie pochówków zaopatrzona była w obsuwy grobowe z kamieni, lub przykryta brukiem kamiennym. Pochów
ki były wyposażane przede wszystkim w ceramikę: misy. kubki, dzbany, garnki. Natrafiono takie na fragmenty 
ozdób w postaci spiralnie skręconego drutu brąz twego oraz na szpiię brązową z zakończeniem rozklepanym
i zwiniętym w uszko (grób nr 247). Na uwagę zasługuje również kamienna głowica buławy odkryta w grobie 
nr 229.

Badania będą kontynuowane.

Olesno — Wal«·, 
woj. częstochowskie, 
St. 16, AZP; 8S-41/15

Muzeum Regionalne w Pletnie

Badania prowadził mgr Wojciech Łonak. Finansował WKZ w Częstochowie. Czwarty


