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W dniach od 10 do 20 ozerwoa 1968 r. przeprowadzono ratow- 
nicae prace wykopaliskowe na omentarzysku kultury łużyoklej, za
grożonym przez praoe budowlane.

Cmentarzysko położone jest po prawej stronie drogi prowadzą- 
oej z Obornik do Trzebnioy, na niewielkim, płaskim wzniesieniu, 
w odległoćol 100 m od ostatniego zabudowania.

2Założono 7 wykopów, których powierzchnia wynosiła 140 m • 
Odkryto 9 grobów oiałopżlnyoh. Zarysy grobów wystąpiły na głębo- 
kodoi od 0,25 - 0,50 m. Cztery groby były anlssozone, pozostały 
po nloh jedynie skupiska kodoi 1 skorup,.Dwa miały obstawą kamien
ną, złożoną z dużyoh, polnyob kamieni. Nad grobem 5 wystąpił bruk 
kamienny. Odkryto także jeden grób jamowy. Wyposażenie grobów 
składało slą od 5 - 7 naozyń.

Wyeksplorowano także jamą /3.65 i 2 , 3 0 m/ o wydłużonym, owal
nym zarysie 1 nleokowatym przekroju. Wypełnlsko jamy, sagłąblonsj 
na głębokość 0,60 m stanowiła próohnlca a domieszką plasku, dużą 
ilośoią węgli drzewnyoh 1 nielicznymi fragmentami oeramlki łużyo- 
kiej. Wewnątrz znajdował się regularny /0,80 x 0,60 m/, kolisty 
układ kamieni, z których oząśó wykazywała działanie ognia. Jama 
położona była w sąsiedztwie cmentarzyska. Jak wydają slą wskazywać 
wyniki wstępnej analizy była ona obiektem mlebzkalnym.

OKAIKW, pow. Wieluń Muzeum Ziemi Wieluńskiej
w Wieluniu

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. finansował 
WKZ w Katowicach 1 Muzeum Ziemi Wieluńskiej. frseol 
nezon badań. Cmentarzysko kurhanowe z I 1 II okresu 
epoki brązu.
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Stanowisko znajduje alf na terania prywatnego lasku pray dro- 
dae polnej a Okalewa do Oho jen, około 800 m na południe od Oho jen.
W trakole tegorooanyoh badań praekopano dalaae 3 kurhany» w tyn 
największy lloaąoy 22 n średnioy 1 ok. 130 om wysokośol.

Howośolą było odkryole podwójnych grobów aakieletowyoh w kur
hanach 8 1 10. Dotyohoaaa anajdowano wyłącanle groby pojedyńoae. 
Pewny® także zaskoczeniem był brak jamy grobowej w kurhanie 9.

Groby znajdowały alf aawaae obok alebie 1 zajmowały oentralne 
położenie. Zmarłyoh układano na boku w poayojl akuroaonej a głową 
skierowaną na południowy saohód. Orób 1 w kurhanie 8 nie miał wy
posażenia a azkielet uległ oałkowltemu rozłożeniu. Sąelednl grób 2, 
mniejazy 1 głębiej wkopany» zawierał aapllę a brąsu z główką zwl- 
nlftą w uszko 1 miniaturową miseczkę. Ponadto zachowało aię kilka 
aębów 1 kość przedramienia, dołożenie ezkleletu było jednak dobrze 
widoozne na tle jasnego piasku. Jest bardzo prawdopodobne» że zwło* 
ki zostały owinięte w jakąż tkaninę spiętą sapilą. Szpila bowiem 
spoczywała na wlerzohu kości pbaiłego przedramienia. To samo zaob
serwowano w obu grobaeh kurhand 10* Wyposażenie stanowiła szpila 
p brązu» taka jak w kurhanie 8 » 1 naczynie wazówate o e sowa tym 
profilu, drób drugi natomiast zawierał sapllę z brązu o dużej stoż
kowatej, główce pionowo przekłutej. We wszyatkloh przebadanych do* 
tychczas kurhanach zaobserwowano ślady stypy .pogrzebowej w oaasle 
której rozbijano naczynia. Obok ceramiki licznie występują tu pół- 
wytwory i Wyroby krzemienne.

Do haJciekawszych zabytków tegorocznych badań należy zaliozyó 
wspomnianś naczynie wazowate i szpilę ze stożkowatą główką. Haozy- 
nie to charakteryzuje się zgrubloną i skośnie ściętą krawędzią 
silnie wychyloną na zewnątrz. Jego szyjka zdobiona Jest poziomymi 
rowkami brzusiec natomiast długimi skośnymi żłobkami. Tak więc na
czynie zawiera w sobie ceohy kultury trzoinieoklej i łużyckiej.
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Ustalenie jego chronologii nie jest łatwe* tym bardziej* że w

kurhanie znajduje się ceramika z ornamentyką sznurową. Szpila z 
dużą stożkowatą główką* jedne i przewodnich typów kultury przed- 
łużyckiej z II okresu epoki brązu* znalazła się tutaj albo jako 
import* albo jest to miejscowy wyrób naśladujący oboe wzory /Oka- 
lew leży na pograniczu tych dwu kręgów kulturowyoh/C

Do przebadania pozostało jeszoze 6 kurhanów. Wszystkie zba
dane obiekty są rekonstruowane co umożliwi stworzenie rezerwatu 
archeologicznego.

OSETNO* pow. Góra patrz okres neolitu

OŻAR0W* pow. Opatów patrz okres neolitu

PSCZNIEWO-PÓLKO* pow. Poddębice Muzeum Aroheologlczne
i Etnograficzne w Łodzi

Badania prowadził mgr Zdzisław Kaszowski. Finasował 
WKZ w Łodzi. Drugi sezon badań. Cmentarzysko z I? - T 
okresu epoki brązu /kultura łużycka/.

Prace w okresie od 3 do 21.VIII. były kontynuaoją badań ratow-
2niczych prowadzonych w 1967 r. Na obszarze 375 m odkryto 47 gro

bów ciałopalnych i jamowych. Osiemnaście grobów poplelnlcowyoh 
odkryto pod zwartym brukiem kamiennym* a pozostałe 14 grobów po
pielnicowych było lokowane w bezpośrednim jego sąsiedztwie* W trzefe 
grobach popielnicowych stwierdzono w jamie grobowej resztki stosu.


