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Pierwszy sezon badań. Osada ?
/stanowisko 2/ i cmentarzysko
/stanowisko 3/ kultury łużyckiej
z IV-V okresu epoki brązu.
Celem prac było bliższe rozpoznanie obiektów od
krytych podczas badań powierzchniowych. Oba stanowiska po
łożone eą w pobliżu granic Łodzi, na peryferiach łódzkiej
aglomeracji miejskiej.
Stanowisko 2 - wzgórze-nieużytek, należące do go
spodarstwa Henryka WÓjcika /Sokołów 57 a/, obniżające się w
kierunku południowym, gdzie znajduje się zabagnione rozle
wisko rz.Sokołówki, od północy łączy się z polem ornym do
chodzącym do drogi będącej przedłużeniem ul. Liściastej.
Wykonano dwa wykopy:'I, o wym. 5 ï 15 и * » kul
minacyjnej części wzgórza oraz II - rów sondażowy o wym.
2 x 2 5 m, usytuowany po skłonie wzgórza aż do jego podstawy.
W wyniku badań nie stwierdzono wyraźnej warstwy kulturowej,
jedynie w części południowej rowu sondażowego, położonej
najniżej, wystąpiły w niewielkiej ilości ułamki naczyń kul
tury łużyckiej, zaobserwowano także ślady prawdopodobnie
po dwóch słupach. Wyraźne pozostałości po walkach z okresu
drugiej wojny światowej, wypowiedzi starszych mieszkańcó:*
o niwelowaniu tego terenu spychaczem oraz znikoma, prawie
nieistniejąca miejscami warstwa humusu - wskazywałyby na
zniszczenie śladów pradziejowego osadnictwa, prawdopodobnie
osady kultury łużyckiej, datowanej ceramiką na koniec epoki
brązu.
Stanowisko 3 - pole orne E.Zuberta, przylegające
do sadu R.Janiszewskiej, usytuowane na południe od stanowiзка 2, ok. 500 m w linii prostej. 7/ykonano dwa sondaże:
wykop I o wym.4 x 8 m /na polu/ i wykop II o wym.4 x 6 m
/w sadzie/. V/ trakcie badań ustalono, że obiekt jest cmen
tarzyskiem kultury łużyckiej rozległym lecz bardzo znisz
czonym przez głęboką orkę traktorem i pracami w sadzie.
Nie odkryto całych popielnic, jedynie skupiska skorup, ka
mienie będące pozostałością obstawy grobowoj oraz rozwle
czone w warstwie piasku przepalone kości ludzkie. Nie znale
ziono też żadnych zabytków metalowych. Ea podstawie ułamków
ceramiki cmentarzysko datuje się na IV-V okres epoki brązu.
2 powodu znacznego zniszczenia obu stanowisk, nie
przewiduje się na tym terenie kontynuacji prac wykopalisko
wych.
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Badania prowadziła mgr Barbara
Baczyńska. Pinans owaï IHKii РАН
i YYkZ w Kielcach. Trzeci sezon
badań. Osada i cmentarzysko kul
tury mierzanowickiej.
Przekopano teren o łącznej powierzchni 3 ary. Za
łożono dwa wykopy /VII i VIII/.
Wykop VII o powierzchni 2 arów założono na tere
nie zajętym przez osadę /rozpoznaną w latach ubiegłych/.
W obrębie wykopu odsłonięto 24 obiekty, głównie jamy osado
we, o przeciętnej głębokości około 2 m. Materiał archeolo
giczny w obiektach nie był zbyt liczny; głównie kości zwie
rzęce, wyroby kamienne, krzemienne i fragmenty ceramiki.
W jednej z jam znaleziono miedzianą zausznicę w kształcie
wierzbowego liścia. Dwa z wymienionych obiektów okazały się
być jamami grobowymi, w których znajdowały się szkielety
ludzkie bez wyposażenia. Szkielety złożone były w pozycji
wyprostowanej, zorientowanej N-S.
Wykop VIII założono na terenie cmentarzyska. Od
kryto w jego obrębie 13 obiektów w tym 5 grobów i 1 3 jam
osadowych. Obserwacje układów stratygraficznych wskazują na
fakt, że na teren porzuconej osady /starszej/ nawarstwiło
się cmentarzysko. Cztery ze wspomnianych grobów należy wią
zać z kulturą mierzanowicką. Szkielety złożone były na boku
z podkurczonymi nogami, zorientowane SW-NE z głową na połud
niowy zachód. Wszystkie groby były bogato wyposażone w ozdo
by /paciorki z muszli, kości, fajansu, szable dzika, płytki
kościane/ i w broń /krzemienne grociki sercowate/. Piąty z
wymienionych grobów ze szkieletem mocno skurczonym, zorien
towanym N-S głową na północ wyposażony w naczynie gliniane,
należy wiązać z kulturą sznurową. V/ obiektach typu osadowe
go znaleziono niewielką ilość ceramiki, kości zwierzęcych,
wyrobów krzemiennych. V/ jednym z obiektów znaleziono szkie
let ludzki bez wyposażenia. V/ innym odkryto szkielety zwie
rzęce /рзу/. Jeden szkielet psa skurczony złożony samodziel
nie, trzy pozostałe złożone w grupie. Ułożenie szkieletów
wskazuje na ich intencjonalne złożenie w jamie. Szkielety
zwierzęce nie posiadały wyposażenia.
Materiały znajdują się w Pracowni ArcheologicznejIHKM PAN w Igołomi.
Badania będą kontynuoviane.
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