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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


