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тур V, Odmiana а - 17 grobów, przepalone kości ludzkie i fragmenty celowo pot i uczonych, naczyń, two
rzyły niewielkie!! rozmiarów skupiska- Hactynia zachowań· w całości ustawione były w pewnym oddaleniu 
Cd skupiał przepalonych kości ludzkich.

Odmiana b - 4 groby. Odmian« ta różni się od wyżej opisanej tym, że przepalona kości ludzkie 
tworzyły owalne skupisfca i były przemieszane ze szczątkami stosu. Owalne obstawy kamienne posiadały 
groby 139 1 347.

Odmiana с - 4 groby. Przepalone kości ludzkie przemieszone z szczątkami etosu rozrzucone były 
wzdłui osi wschód-zachód, całe naczynia lub ich fragmenty umieszczane zostały- w zachodniej części 
jamy grabowej. Prostokątne obstawy kamienne występowały w grobach: 319, 35B, 363.

тур VI, odmiana а - 9 grobów. Przepalone kości ludzkie przemieszane z fragmentami celowo po
tłuczonych naczyń zostały zsypane do jamy grobowej 1 rozrzucone po całej jej powierzchni,

Odmiana b - 3 groby. Bóznl się ona od wyżej opisanej tym, ie w jamie grobowej stwierdzono 
obecność szczątków stosu.

И tym typie pochówków brsk naczyń zachowanych, w całości.

Wyposażenie poszczególnych grobów w naczynia waha się od 2 do fi sztuk. W siedmiu grobach po
pielnicowych wśród przepalonych, szczątków ludzkich, odkryte spiralne zawieszki z brązowego drutu. Oz
doby wykonane z gliny w postaci paciorków, wisiorków były w wyposażeniu grobów popielnicowych: 325, 
335. Do ciekawszych znalezisk zaliczyć należy pełne gliniane kółka, /podobne do kółek tzw* wózków 
kultowych/ odkryte w grobie nr 379. W trzech grobach popielnicowych., będących prawdopodobnie pochów
kami młodocianych osobników, wśród przepalonych szczątków ludzkich odkryto gliniane grzechotki.
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Badania prowadził mgr Jerzy ffcjcieahowSU. Finansował WK2 
w  Kaliszu. Szósty sezon badań. Cmentarzysko kultury łu
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w 1967 r. przebadano pięć arów powH ichni obiektu znajdując siedemdziesiąt siedem pochów
ków ciałopalnych. Były to groby popielnicowe i jamową, z reguły wyposażone w ceramikę jakt misy stoż
kowate, jednouche i dwuuche kubki, dzbany, czerpaki, garnki becz ułkowate i naczynia - min latarki. 
Pochówki posiadały obwarowania z kamieni polnych* bądś przykryte były brukiem kamiennym, inaczna 
część pochówków znajdowała się w spągu warstwy ziemi ornej, na głębokości ok. 25 cm i została znisz
czona przez głęboką orkę. ¥ kilku wypadkach, /groby jamowe/ natrafiono tylko na nieliczne fragmenty 
przepalonych kości ludzkich. ¥ pochówku nr 206 znaleziono brązową szpilę z główką rozklepaną i zwi
niętą w uszko.

Badania będą kontynuowane.

KFCHNICE, gm. Kępno 
woj. kaliskie 
Stanowisko 1

MIKOŁAJÓW, gm. Osiek, 
woj* tarnobrzeskie 
Stanowiska 1 , 2, 4, 14

patrz
okres wpływów rzymskich


