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Badania prowadzi! mgr Leszek Ziąbka przy współpracy mgr. Tomasza 
Kordali. Prace finansował WKZ w Kaliszu. Pierwszy sezon badań. Cm en
tarzysko kultury łużyckiej z epoki brązu.

Cmentarzysko usytuowane Jesl na wydmowym pagórku w dolinie rzecznej bezimiennego 
cieku w poi u dniowej części wsi. Ze względu na niszczenie stanowiska przez wydobywanie n a  
dużą skalę piasku postanowiono przede wszystkim przebadać najbardziej zagrożoną część 
stanow iska oraz rozpoznać Jego wielkość. Badaniami objęto obszar o łącznej powierzchni 225 
т г. Stwierdzono duże zniszczenie stanowiska przez plaśnicę. Odkryto 21 grobów clałopalno- 
Jamowych. Obiekty znajdowały się na głębokości około 20 do 30 cm od powierzchni gruntu , tuż 
pod warstwą zfemi ornej. Zarysy Jam grobowych w planie poziomym były owalne, koliste 
i prostokątne, w profilu nieckowate. Osie podłużne obiektów zorientowane były wzdłuż k ierun
ków NW-SW i N-S. Wyposażenie grobowe stanowiły głównie silnie rozdroblone fragmenty 
ceramiki oraz nieliczne przedmioty krzemienne w postaci wiórów i odłupków.

Materia! z badań przechowywany Jest w MOZK w Kaliszu.
Badania zakończono.

I  Maciejowice, woj. siedleckie St. 1 i 2 patrz okres halsztacki

Muzeum Archeologiczne i E tnogra
ficzne w Łodzi

Badania prowadził mgr Zdzisław Raszewski. Finansowa! WKZ w Siera
dzu. Czternasty sezon badań. Cmentarzysko górnośląsko —m ałopols
kiej grupy kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu i z okresu halszta
ckiego С (900-650 p.n.e.).

Badania były kontynuacją prac wykopaliskowych prowadzonych w latach 1977-1989.
Stanowisko znajduje się n a  grzbiecie prado]lny rzeki Warty, porośniętej obecnie karłowa

tym lasem. Przebadano obszar o powierzchni 650 m a. na którym odkryto 32 groby o zróżnico
wanym obrządku pogrzebowym.

Typ I — 14 grobów. Przepalone szczątki ludzkie, ułożone w popielnicy w układzie anato
micznym. wypełniają naczynie w połowie Jego pojemności. Popielnice były ustawione w w arst
wie żółtego piasku lub średniozlamistego żwiru. Obstawy kam ienne posiadały 4 groby. Przy
stawki były umieszczone bezpośrednio w sąsiedztwie popielnic. Często wkładano je  do w nętrz 
popielnic, na przepalone szczątki ludzkie. W Jamach grobowych nr: 554. 556. 558, 563, 567 
umieszczone były po 2 popielnice.

Typ II — 5 grobów. Część przepalonych kości ludzkich złożono w popielnicy, a  resztę 
rozsypano między popielnicą a  przystawkami. Obstawę kam ienną posiadały 3 grotiy. W jam ie 
grobowej n r 561 umieszczone były 2 popielnice.

Typ V — 9 grobów. Przepalone kości ludzkie 1 fragmenty celowo potłuczonych naczyń, 
tworzyły owalne niewielkich rozmiarów skupiska. Naczynia zachowane w całości ustawione 
byty w pewnym oddaleniu od skupisk przepalonych kości. Owalne obwarowania kam ienne 
posiadały 4 groby.

Typ VI odmiana a — 3 groby. Przepalone kości ludzkie i fragmenty celowo potłuczonych 
naczyń zostały zsypane i rozrzucone po całej Jamie grobowej. Obwarowania kam ienne miały 2 
groby.

Odmiana b — 1 grób. Różni się od wyżej opisanej tym, że w jam ie grobowej stwierdzono 
szczątki stosu.

Wyposażenie w naczynia w poszczególnych grobach w aha się od 2 do 7 sztuk. W jednym  
grobie popielnicowym wśród przepalonych szczątków ludzkich odkryto spiralną zawieszkę 
z cienkiego okrągłego brązowego drutu. Gliniane grzechotki były w inwentarzu 2 grobów 
Jamowych.

Mikowlce, gm. Namysłów woj. opolskie St. 1 patrz neolit 

Mydłów, gm. Iwonlska woj. tarnobrzeskie St. 37 1 38 patrz neolit

O k olow lce, gm . P abian ice  
woj, łódzkie St. 1

Badania prowadził mgr Jacek  Moszczyński przy współudziale mgr. 
Wojciecha Siei ńs ki ego. Finansował WKZ w Łodzi. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. Osada kultury

Muzeum Archeologiczne i E tnogra
ficzne w Łodzi

Madeły, gm. Pątnów  
woj. sieradzkie 
S t . l  AZP 8 0 -4 4 /3

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 
w Kaliszu


