Jerzy Kmieciński,L. Domańska,M.
Trzciński
Wola Grzymalina, gm. Kleszczów,
woj. piotrkowskie. Stanowisko 2
Informator Archeologiczny : badania 9, 101

1975

- 101 Przebadano obszar 446 m^ na którym odkryto 26 obiektów. Naj
ciekawsze z nich to groby nr 15 i 17. S ą to regularne skrzynie grobo
we bez płyt nakrywających. W obu grobach dno skrzyni stanowiła płaska
granitowa płyta, na której usytuowane były urny, w wypadku grobu 17 by
ły to duże ułamki ceramiki z przepalonymi kośćmi. Natrafiono na dwa
duże skupiska granitowych kamieni /obiektu 9 i 14/ prostokątne 1 zaokrąglo
ne w formie o miąższości do 75 cm. W ich obrąbie występowała szara 1
ciemno-brązowa piaszczysta ziemia. Z obiektów tych pochodziły nieliczne
fragmenty ceramiki i przepalone kości. Odkryto pónadto 7 grobów jamo
wych 1 1 popielnicowy. Ten ostatni zawierał dużą 1 małą popielnicę wypeł
nione kośćmi oraz przystawkę. Wyeks^orowano ponadto 13 jam, które
zawierały fragmenty ceramiki oraz drobne węgielki drzewne.
Na uwagę zasługuje obiekt 24, który oprócz dużej ilości fragmentów
ceramiki zawierał grudy czerwonej 1 czarnej polepy. Jego wypełnisko two
rzyła ciemno-brązowa, miejscami czarna piaszczysta ziemia, w części
przydennej wystąpiły ślady spalenizny. Jest to zapewne obiekt towarzyszą
cy grobom.
Materiały znajdują się w Pracowni prowadzącej wykopaliska.
Badania będą kontynuowane.
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Badania pod naukowym kierownictwem doc.dr Jerze
go Kmiecińaktego prowadzili mgr L.Domańska i M.
T rzciń sk i,, finansował Uniwersytet Łódzki 1 Central
ny Ośrodek Badawczo-Pro jektbwy Górnictwa Odkryw
kowego "Poltegor". Pierwszy sezon badań. Cmenta
rzysko z okresu halsztackiego.
Stanowisko położone jest na niewielkiej wydmie, która wraz z s ą 
siednimi tworzy układ o przebiegu zachód-wschód. Wschodni skraj wydmy
został zniszczony w czasie rozbudowy wsi Wola Grzymalina. Badaniami
objęto powierzchnię jednego ara. Uchwycono zachodni kraniec cmenta
rzyska popielnicowego kultury łużyckiej, część środkowa uległa znisz
czeniu. Znaleziono jeden grób popielnicowy 1 kilka słabo zachowanych jam
grobowych z fragmentami popielnic.
Ze względu na znaczne zniszczenie stanowiska badania nie będą
kontynuowane.

