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40 środkowa i późna epoka brązu

ludzkie szczątki kostne, złożone w popielnicach lub wsypane luźno do jamy, a także naczy
nia — dary grobowe w ilości od 1 do 10 sztuk. Obramowania kamienne pochówków miały 
na ogół kształt prostokątny. Większość obiektów orientowana była osią dłuższą po linii 
północ-południe, z minimalnym odchyleniem na północny zachód-południowy wschód. 
Ich wymiary były zbliżone i wynosiły ok. 120 x 70 cm. W kilku grobach dziecięcych 
widoczna była miniaturyzacja: wymiary były o ok. połowę mniejsze. Część pochówków 
zachowała się wyłącznie w postaci popielnic wkopanych bezpośrednio w piasek.

Groby wyposażone były prawie wyłącznie w naczynia: garnki, misy, kubki, czerpaki 
i czarki. W czterech pochówkach dziecięcych odkryto gliniane grzechotki (piątą wydobyto 
luzem). Ponadto znaleziono 3 fragm. ozdób z brązu.

S tan zachowania większości obiektów był zły. Część pochówków była bardzo zniszczo
na, z silnie rozbitymi naczyniami, rozrzuconymi, spalonymi kośćmi i poprzemieszczanymi 
kamieniami. Szczególną uwagę zwróci! obiekt o owalnej podstawie 115 x 90 cm i wysokości 
ok. 50 cm, bez spalonych kości i ułamków naczyń. Było to regularne usypisko kamieni, 
które wstępnie określono jako grób symboliczny.

Uchwycona została południowa granica cmentarzyska, co uściśliło dane o zasięgu 
stanowiska.

M ateriały przekazano Muzeum w Namysłowie.
Badania będą kontynuowane.

Г Namysłów, st. 69, gm. loco, woj. opolskie — patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów 
rzymskich

O patów , s t. 1 U niw ersytet Jagielloński In s ty tu t Ar·
gm . loco . w oj. c z ę s to c h o w sk ie  cheologii w Krakowie
A ZP 83-46/10

Badania prowadziła mgr Barbara Szybowicz. Finansowane przez 
In sty tu t Archeologii U niw ersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Cmentarzysko kultury  łużyckiej z III-V okresu epoki brązu i kultury 
przeworskiej z okresu wpływów rzymskich.

Badania ratownicze podjęto w związku z dziką eksploatacją piasku na terenie stanowi
ska. Zbadano resztki dwóch zniszczonych grobów ciałopalnych, w tym jednego związanego 
z wczesną fazą grupy górnośląsko-malopolskiej kultury łużyckiej, datowanego w przybli
żeniu na III okres epoki brązu.

P leszew , s t. 7 Muzeum Regionalne w Pleszewie
gm . loco , w oj. k a l is k ie  Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

Badania prowadził mgr Edward Pudełko. Drugi sezon badań. Cmen
tarzysko kultury  łużyckiej. V okres epoki brązu.

Prace miały charakter ratowniczy — przekopano teren wschodniej części cm entarzy
ska o powierzchni prawie 4 arów i zabezpieczono m ateriały 36. pochówków 2e schyłkowej 
fazy epoki brązu. Na szczególną uwagę zasługuje grób młodej kobiety z małym dzieckiem, 
wyposażony w kolię złożoną z paciorków brązowych, rurkowatych i zwieszających się dłu
gich (do 19 cm) łańcuszków, zakończonych kolistymi, cienkimi płytkami i binoklowatą 
zawieszką. Prócz tej ozdoby, w obwarowanym kamieniami grobie popielnicowym odkryto 
tradycyjny zestaw naczyń oraz płasko-kulistą konkrecję ugrowożółtej ochry, używanej 
zapewne do zabiegów kosmetycznych.
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Dwa pochówki określono jako groby symboliczne z uwagi na brak m ateriału kostnego 
przy intencjonalnym ułożeniu naczyń, a  w wypadku grobu oznaczonego numerem 50 
również obstawy kamiennej. W tym ostatnim  znaleziono w wazie szpilę brązową z główką 
rozklepaną i zwiniętą w uszko.

Przeprowadzono badania antropologiczne m ateriatu kostnego.
Planuje się kontynuację prac w celu określenia zasięgu północnego i zachodniego tego 

stanowiska, związanego zapewne z sąsiednim (nr 2), położonym ok. 300 m w kierunku 
zachodnim.

Szczuczyn, st. 5, gm. Szamotuły, woj. poznańskie — patrz: neolit
Szumiłowo, st. 14, gm. Rzadzyń Chełmiński, woj. toruńskie — patrz: neolit
Wytyczno, st. 5, gm. Urszulin, woj. chełmskie — patrz: młodszy okres przedrzymski — okres
wpływów rzymskich

Z b ro jew sk o , s t. 3 U niw ersytet Jagielloński In sty tu t Ar-
gm . L ip ie , w oj. c z ę s to c h o w sk ie  cheologii w  Krakowie
A ZP 83-45/59

Badania prowadzili prof, d r hab. M arek Gedl, mgr Urszula Bąk i mgr 
Barbara Szybowicz. Finansowane przez Insty tu t Archeologii Uniwer
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kontynuacja badań zapoczątko
wanych w 1961 r. Cmentarzysko grupy górnośląsko-malopolskiej 
kultury łużyckiej z III-V  okresu epoki brązu.

Zbadano 36 obiektów (nr 1120-1153, w tym groby; 1137, 1137a i 1137b). Większość 
stanowiły pochówki szkieletowe w obstawach kamiennych, nakryte brukam i kamiennymi, 
wyposażone w naczynia gliniane i nieliczne drobne ozdoby brązowe (szpile, kółka). W gro
bie 1130 znaleziono brązową brzytwę w okładzinach drewnianych. Zbadano też groby 
ciałopalne bezpopielnicowe w obstawach kamiennych, nakryte brukam i, podobnie wypo
sażone jak groby szkieletowe, oraz groby ciałopalne popielnicowe i bezpopielnicowe jam o
we, bez konstrukcji kamiennych. Groby te  datowano na V okres epoki brązu. Jeden tylko 
grób szkieletowy (nr 1139) nie był wyposażony w naczynia gliniane, a brązowa bransoleta 
znaleziona na kościach prawej ręki pozwala na datowanie go w przybliżeniu na III okres 
epoki brązu.

I  Żerocin, st. III, gm. Drelów, woj. bialskopodlaskie — patrz: neolit


