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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.
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T odkryty oh 15 grobaoh Jamowy oh 5 występowało po^ braklaa kuira« 
nya, posostała w warstwla Adłtsgo plaska. V dwdoh grobaoh jaaowyoh 
atwlardsono raastkl atosa prawnieasane a prsepalęnyal kodóni lnds- 
klal 1 a fragmentami roabityoh naosyd. Wdrdd grobdw jaaowyoh aa 
opeejalnę owagę saaługujo grdb nr 58, w którym prsepalane kodoił
ladakia nakryta były mlaą.

Groby poplalnloowa aawlarały próoa popialnloy od jodnoj do 
pięoiu prsystswok. W grobaoh jaaowyoh llodd wyrddnlonyoh naosyd 
joot nnlejsaa. prsowainlo dwa* trsy naosynia.

W oatarooh grobaoh poplolnloowyoh 1 o jadnya jaaowya występo
wały fragmenty branaolot 1 aspll. wykonanyeh a okrągłego brąsowogo 
druta.

Na podstawia fora naosyd 1 obraądka pogrsobowogo nożne astalld 
chronologię togo caontarayoka na drogę połowę TT okrasa opoki bnę- 
sa 1 na poosątek T okrasa spokl bręsa. a prsynalaśnodó do środko
wo polskiej grapy kultury ładyokloj.

POLANOWIO*, pop* |nowyooław pa tri okras Utodakl

PRZEMYŚL a, pstra drodnlowlaoso

RADOM - Jeżowa Wola patrs okras nsollta


