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Wczesna epoka brązu

Na podstawie znalezionych w nasypie i grobach naczyń kurhan należy wiązać z kultu
rą trzciniecką, najpewniej z jej schyłkową fazą (tzw. fazą łódzką) i datować na ok.
1300-1200 lat p. n. e. Datowanie takie potwierdza chronologia szklanego paciorka, stano
wiącego import z basenu Morza Egejskiego, najpewniej z kręgu kultury mykeńskiej.
Na położonym w bezpośrednim sąsiedztwie kopca cmentarzysku pucharów lejkowa
tych (badanym w 1993 r.) wyeksplorowano 1 grób szkieletowy w obstawie kamiennej,
zawierający słabo zachowane szkielety osoby dorosłej (kobiety?) i dziecka. Grób nie zawie
rał wyposażenia, niemniej na podstawie formy należy go bez wątpienia łączyć z kulturą
pucharów lejkowatych.
Badania będą kontynuowane.
I D ęby, st. 29A, gm. Dobre, woj. włocławskie — patrz: neolit
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Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
w Kaliszu

Badania prowadził mgr Leszek Ziąbka przy współpracy mgr mgr
Bogusława Maryniaka i Ariety Swierkowskiej-Góreckiej z Muzeum
Archeologicznego w Poznaniu. Finansowane przez Urząd Miasta
i Gminy w Odolanowie oraz Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej.
Czwarty sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe z II okresu epoki
brązu.
Kontynuowano prace na cmentarzysku położonym w lasach na północny zachód od wsi
Gliśnica, w dolinie rzeki Kuroch.
Przebadano kurhany nr 3 i 4, posiadąjące ślady wkopów znąjdujących się w centralnej
części.
Kopiec oznaczony numerem 3 był kształtu stożkowatego, w planie okrągły, miał śred
nicę u podstawy 12 m, a zachowana wysokość sięgała do 1,2 m. Układ stratygraficzny
kurhanu stanowiły następiyące warstwy: I — darń z próchnicą, II — nasyp (żółty piasek),
III — brunatny piasek, IV — calec Cbiało-szary piasek).
Wewnątrz kopca odsłonięto jądro kamienne, pod którym natrafiono na nieregularną
obstawę kamienną i jam ę grobową o wymiarach 200 x 100 cm, zorientowaną wzdłuż linii
zachód-wschód. Wyposażenie grobu stanowiły nieliczne fragm. ceramiki i przedmioty
krzemienne. Podobny materiał zabytkowy wystąpił w nasypie kurhanu.
Kopiec oznaczony numerem 4 był stożkowaty, w planie zbliżony do okręgu, miał
średnicę u podstawy 14 m, a zachowana wysokość sięgała do 1,2 m. Układ stratygraficzny
przedstawiał się następująco: I — darń z próchnicą, II — nasyp (żółty piasek), III —
szarobrunatny piasek, IV — calec (bialo-szary piasek). W kopcu odsłonięto fragmenta
rycznie zachowany wieniec kamienny złożony z dużych głazów. Wewnątrz odkryto jądro
kamienne, pod któiym natrafiono na nieregularną obstawę kamienną. W obrębie kon
strukcji kamiennych odkryto fragmentarycznie zachowane kości pochówku szkieletowego.
Wyposażenie grobu stanowiły fragm. ceramiki i przedmioty krzemienne. Podobny mate
riał zabytkowy wystąpił w nasypie kurhanu.
Przebadano również przestrzeń między kurhanową, łącząc kopce oznaczone numerami
3 i 7 wykopem o wymiarach 36 x 2,5 m. Układ warstw stratygraficznych stanowiły nastę
pujące warstwy: I — darń z próchnicą, II — żółty piasek, III — calec. M ateria!
ceramiczny i krzem ienny wystąpi! jedynie w okolicach kurhanu n r 7 na poziomie II
warstwy naturalnej.
Badania będą kontynuowane.

