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Badania prowadź ił mgr Edvard Pudełko. Finansował łOCS 
v Kaliszu* Trzeci sezon badań, Cmentarzysko ciałopalne 
ludności kultury łużyckiej V okras epoki brązu do końca 
okresu halsztackiego oraz cmentarzysko ludności kultury 
przeworskiej s okresu rzymskiego.

2Badaniami objęto obszar 205 n położony na odcinkach, nie dezorganizujących prac budowlanych 
przy wznoszeniu osiedla domków jednorodzinnycłu Uchwycona została dalsza część południowego zasięgu 
eman tar zyska. Odkopano ogółem 16 pochówków, w tym 7 z okresu rzymskiego. Cmentarzysko ludności kultu
ry łużyckiej usytuowane we wschodniej części badanego terenu charakteryzowało się występowaniem wy
łącznie grobów ciałopalnych, głównie popielnicowych /72/* Dwa pochówki z uwagi na brak materiału kost 
nago przy intencjonalnej formie grobu określono Jako symboliczne, Większość obiektów /23/ zabezpie
czona została nieregularnie zazwyczaj ułożonymi brukami kamiennymi z otoczaków, tworzącymi czasem roz
ległe płaszczyzny* Głębokość posadowlei.-a jam grobowych, była znaczna, gdyż średnio sięgała 70 cm* ну* 
posaient» pochówków stanowiła głównie ceramika, przy czym ilość przystawek wahała się od 1 do 9* Naj
więcej /6/ grobów posiadało trzy przystawki. Wyroby brązowe,najczęściej ozdoby, stwierdzono w 6 pochów 
kach* najliczniejszą grupą były jak zawsze skręty z drutu lub taśmy /4 groby/* Pojedynczy egzemplarz 
szpili brązowej z wazowatą główką odkryto w popielnicy grobu nr 114, fragment zawieszki okuł arowatej 
w pochówku oznaczonym jako 98, a w obiekcie nr 83 wystąpiło ponad sto skuwek lub Ich. fragmentów wyko
nalnych z wąskiej taśmy brązowej ufonowanaj w kształcie litery U*

Pochówki ludności kultury przeworskiej z wczesnego okresu rzymskiego! 1 wczesnej fazy późnego 
okresu rzymskiego to groby głównie jamowe bez obstawy kamiennej /€/* Jedyny pochówek popielnicowy po
siadał szczątkowo zachowaną obstawę. He wszystkich obiektach tego okresu przystawki były rytualnie 
potłuczone, a na wyposażenie składały się wyroby metalowe wykonane z żelaza lub brązu /kuszovata za
pinka z wysoką pochewką z gr 91/. w wyposażeniu pochówku nr 92 prócz ostrze żelaznego wystąpiła nie
kompletna rozbita osełka kamienna. Ostrze żelasmi stwierdzono takie w jamie gr* 96, zaś prosta jedno- 
dzielna zapinka żelazna i wspaniale zachowana ostroga asymetryczna o wydłużonym dwustożkowym kolcu 
najpewniej pochodząca częściowo zniszczonych pochówków 93 i 94.

W wykopie 3tJüt usytuowanym w południowo-zachodniej części odkopano luźnie zalegające zabytki 
z grobów takie jak* zawieszka do pasa, ostrze, fragmenty okucia, alt, wisiorek viaderköwaty - wszys
tkie sporządzone z żelaza oraz przęśllk gliniany dwustożkowaty.

Badania będą kontynuowane.
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