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Ustalono r że pierścienie pochodzą z omawianego stanowiska, a kilka dalszych* podobnych okazdw odkryto 
przed IT wojną światową* odsłonięto powierzchnię 1,7 ar«, na której natrafiono na 16 obiektów /1 3 jam/ 
oraz pozostałości warstwy kaltnrowwj,

Wydobyto ceramiką 1 polepę, rozclaracz, gładzik i fragment podkładki kamiennej, fragment przę- 
śllka /7/ glinianego, kości zwierzęce 1 węgiel drzewny. Materiał ten datować można wstępnie na okres 
He C* Ponadto uzyskano również ceramikę kultury pucharów lejkowatych oraz nieliczny materiał krzemien
ny /odpadki 1 fr. rdzenia/.

Odzyskano brakujący fr* pierścienia brązowego oraz uściślono - w wyniku wywiadu - miejsce od
krycia skarbu, oddalone kilka metrów na południe od wykopów.
Na owym terenie natrafiono również, podczas orki, na groby skrzynkowe Oraz ciemne plamy ziemi /pozos
tałości jam lub palenisk/.

Materiał zabytkowy i dofcmnentacja badań znajduje się w zbiorach. Muzeum Archeologicznego w
Gdait&fcn*

Badanie będą fcontynoowane.

MACIEJOWICE 
woj, siedleckie 
Stanowisko 1

MADBŁY, gm, Pątnów 
woj » sieradzkie 
Stanowisko 1

KAKOŁICE, gm. Sb la Krzysztoporska Muzeum Okręgowe
woj* piotrkowskie w Piotrkowie Trybunalskim
Stanowisko 3

Badanie prowadził mgr Mirosław Szukała. Finansował NK2 w 
Piotrkowie Trybunalafcin. Czwarty sezon badań. Cmentarzysk 
ko ciałopalne płaskie. Kultura łużycka, okres balszMcki
CtO,

Stanowisko położone na wydmowym cyplu w pobliżu niewielkiego cieku uchodzącego dalej od rze
ki Bogdanówkl. Odsłonięto powierzchnię 130 и5, odkrywając 12 grobów jonowych, ciałopalnych /razem 43/, 
niemal wszystkie pod różnej wielkości brukiem kamiennym. Groby były zachowane w dobrym stanie, jedynie 
obstawy kamienne były częściowo uszkodzone, zwłaszcza korzeniami drzew. Odkryto kolejny grób /43/, 
gdzie kości rozsypane były w jamie prostokątnej O rozmiarach. 6Q x 12Q qm. Wyposażenie grobów stano
wiły naczynia gliniane, głównie czerpaki, fragmenty różnych naczyń, ozdoby £ fr. ozdób z brązu i że
laza. Widoczne staje się zróżnicowanie chronologiczne w obrębie cmentarzyska.

I

Ponadto odkryto jamę z ceramiką z epoki brązu/?/ oraz kilkadziesiąt wyro&ór krzemiennych, da
towanych na mezolit i schyłek epoki brązu /okres halsztacki/, chronologia określona na podstawie cera
miki 1 wyrobów metalowych.

Materiały znajdują się w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.

Badania będą kontynuowane.

КЕСДО1СБ, gm. Kępno 
woj. kaliskie 
Stanowisko 1

patrz
epoka brązu

patrz
epoka brązu

patrz
epoka brązu

HIKOUJdH, gin ■ Osiek 
woj. tarnobrzeskie 
Stanowiska 1, 2, 4, 14

patrz
okres wpływów rzymskich


