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bowych wyłożona była po bokach kamieniami, w wielu wypadkach ro z 
wleczonymi przez orkę. W kilku jamach stwierdzono również ślady drew
nianych szalowali - być może pozostałości trumien.

Na cmentarzysku stwierdzono rzędowy układ grobów z orientacją 
szkieletów w przybliżeniu na osi wschód-zachód. Zmarli leżeli w pozycji 
wyprostowanej, większość z nich ułożona była głowami na zachód. S z e ść  
pochówków wyposażona była w kabłączki skroniowe, kilka innych w noże 
żelaznej W niektórych grobach stwierdzono również fragmenty obręczy 
oraz kabłąki wiader.

Do ciekawszych pochówków na omawianym stanowisku należą dwa 
groby przykryte dużymi kamieniami. Grobów takich było zapewne wię
ce j, zostały jednak zniszczone, o czym świadczy pobliskie skupisko 
dużych kamieni o średnicy przekraczającej 0,5 m.

Chronologię cmentarzyska oznaczamy wstępnie, głównie w opar
ciu o małe i średnie kabłączki skroniowe, na schyłek X i XI-XII w.

ZARZYCA, gm.Kondratowice Muzeum Archeologiczne
woj.wrocławskie we Wrocławiu
Stanowisko 2

Badania prowadziła mgr Olena P ru s. Finansowało Mu
zeum Archeologiczne we Wrocławiu. Pierwszy sezon 
badań. Osada kultury pucharów lejkowatych.

Stanowisko położone jest na niewielkiej wyniosłości w zakolu 
strumienia około 350 m na północ od w si, na polu ornym.

Na podstawie badań powierzchniowych w 1972 roku stwierdzono 
występowanie na obszarze około 3 hn materiału ceramicznego z okresu 
neolitu, kultury łużyckiej, przeworskiej i wczesnego średniowiecza.
W związku z tym podjęto wstępne badania wykopaliskowe o charakterze 
sondażowo-rozpoznawczym. Wykonano 5 niewielkich wkopów sondażo
wych, z których ostatni zlokalizowany niemal w centralnej partii wzgó
rza odsłonił fragment osady ludności kultury pucharów lejkowatych.

Przebadano łącznie obszar ponad 2 arów. Wyeksplorowano 7 
obiektów nieruchomych - 5 jam i 2 ślady po słupach, które zarysowały 
się  na głębokości 0 ,30  - 0 ,40  m tuż pod warstwą orną. Nie stwierdzo
no istnienia warstwy kulturowej.

Pozyskany materiał stanowią głównie ułamki ceramiki, ponadto 
wydobyto przęślik , kilka odłupków krzemiennych oraz liczne bryłki
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polepy. Na uwagę zasługuje zawartość jam 2 i 4 , z których pochodzę 
2 niemal w całości zachowane naczynia /puchar lejkowaty i głęboka 
misa o rozchylonych brzegach/.

Rozmieszczenie obiektów wskazuje na to, że przebadany teren 
stanowi prawdopodobnie północno-zachodnie peryferie osady.

Badania będę kontynuowane.


