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Kontynuowano prace rozpoczęte w 1976 roku. Założono dwa wy
kopy. Jeden o wymiarach 5 x 30 m, drugi - 5 x 50 m, W sumie p rze 
badano obszar 400 m2. Odkryto 51 grobów /numeracja 150-200/, 
Wszystkie w obrządku ciałopalnym. Przeważają groby popielnicowe. 
Funkcję popielnicy pełniły naczynia dwu stożkowate, karbowane na za
łomie, naczynia wazowate zdobione ornamentem guzowym, garnki 
i  kubki. Popielnice nakryte były misami profilowanymi względnie 
pucharkami na pustej nóżce. W kilku przypadkach w grobie wystą
piły dwie popielnice. Spotykamy zarówno groby popielnicowe czyste, 
jak również obsypane szczątkami stosu. W kilku grobach wystąpiły 
szpile i  fragmenty szpil brązowych. Oprócz popielnicowych odkryto 
również groby jamowe. Zakładane były w niewielkich jamach, za
zwyczaj kolistego kształtu. Na uwagę zasługuje grób nr 198, duży, 
jamowy ze śladami trumny z kłody drewnianej /tzw. grób typu 
kietrzańskiego/,

W oparciu o materiał ceramiczny i przedmioty z brązu, odkry
te groby na cmentarzysku w Krzanowicach datować można na schyłek 
II i  III okresu epoki brązu.

Badania będą kontynuowane.

KRZEMIONKI, gm.Bodzechów patrz
woj. kieleckie neolit
Rezerwat Archeologiczny

KUCYK, gm. Wyszków 
woj. siedleckie

Uniwersytet Warszawski 
Instytut Archeologii

Badania prowadziła doc. dr hab. Maria M iśkiewicz. 
Finansował WKZ w Siedlcach. P ierwszy sezon ba
dań. Osada z epoki brązu.

Badania rozpoczęto na stanowisku, znanym w literaturze przed
miotu jako kurhany wczesnośredniowieczne, W trakcie badań okazało 
się, że są to nasypy współczesne, związane z okresem pierwszej 
wojny światowej. Pod nasypami zalegała cienka warstwa kulturowa, 
z której wyekeplorowano nieliczne ułamki ceramiki kultury łużyckiej 
epoki brązu. Stanowisko w Kucyku znane było pod nazwą pobliskiej 
m iejscowości - Witanki.

MADEŁY, gm. Pątnów Muzeum Archeologiczne
woj. sieradzkie i Etnograficzne
Stanowisko 1 w Lodzi

Badania prowadził mgr Zdzisław Kaszewaki, 
Finansował WKZ w Sieradzu. Cmentarzysko 
górnośląsko-małopolskiej grupy kultury łu
życkiej z V okresu epoki brązu i z okresu 
halsztackiego C /900-660 p. n .e ./ .


