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NIEDŹWIEDŹ* pow. Miechów patrz neolit

NEESUŁOWICE* pow. Milicz Muzeum Archeologiczne we W rocłM u
Stanowisko 1

Badania prowadziła m gr Joanna Domańska.
Finansowało Muzeum Archeologiczne we 
W ropł&wiu. Drugi sezon badań. Osada kultury 
łużyckiej z V okresu epoki brązu i początek 
okresu halsztackiego.

Stanowisko położone Jest przy drodze /  z obu jej stron / z Niesułowic do 
Czatkowic* za zabudowaniami Ob.H.Wójcikowskiego. Przebadano przestrzeń 1 ara* 
odkryto 16 obiektów nieruchongrch - jamy odpadkowe lub paleniskowe. Jamy wkopane 
były w piasek* tylko w kilku przypadkach zalegały w warstwie kulturowctjjtoektóre 
z nich obłożone były kamieniami polnymi.W kilku jamach stały zniszczone naczynia 
zasobowe.Z zabytków ruchomych oprócz ceramiki* polepy*węgli drzewnych* nielicz
nych kości zwierzęcych* odkryto krążek ze skorupy* fragment ciężarka tkackiego 
oraz kamienne podkładki do szlifowania narzędzi.

NOWA HUTA - Fleszów
Stano winko I "* * "  neoUt

NOWY DWOR/ Kowalowice/* po w. Namysłów patrz okres lateński

OBDZIEŻ* pow.Opoczno Muzeum w Tomaszowie Mas.
Stanowisko 1

Badania prowadził m gr Marcin Gąsior.
Finansował WKZ w Kielcach. Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne 
kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu.

Badania ratownicze przeprowadzono w związku z powstającym na tych terenach 
Zalewem Sulejowskim. Cmentarzysko usytuowane je s t na krawędzi pradoliny Pilicy 1 
skraju lasów byłego Nadleśnictwa Błogie* w odległości około 300 m na północ od 
zabudowań wsi Obdzież.

Na zrujnowanym przez piaśnice terenie odkryto 11 grobów w tym 2 jamowe 
i 8 popielnicowych.Wszystkie obiekty wystąpiły na głębokości 0*2 - 0*3 m.Groby



popielnicowe tkwiły w czystym plasku« Popielilice bez pokryw wypełnione były 
spalonymi kośćmi, dobrze przemytymi; również dobrze przemyte były kości 
w grobach jamowych. M ateriał ceramiczny występujący w grobach prezentuje 
typowe formy naczyń kultury łużyckiej z końca epoki brązu : dwu stożkowate 
naczynia z wysoką cylindryczną szyjką, gładzonymi powierzchniami barwy 
brunatno-brązowej. W grobach 6 1 9  znaleziono dwa fragmenty ozdób wykonanych 
z drutu brązowego.

W wykopach I i II natrafiono także na pozostałości niewielkiej osady kultury 
trzdnieck lej odsłonięte na głębokości 0 .5  m. Poza luźnym m ateriałem  ceram icz
nym występującym w tej warstwie, znaleziono jedną jamę mieszkalną zawierającą 
zachowane w całości naczynie o charakterystycznych cechach ceramiki kultury 
trzdn ieck le j. oraz w sąsiedztwie jamy. ale poza jej zasięgiem niewielki dzbanuszek 
na pustej nóżce, z baniastym brzuścem 1 cylindryczną szyjką« Wstępnie określono 
chronologię osady na przełom n i m  okresu epoki brązu.

OPATÓW, pow.Kłobuck Instytut Archeologii
Stanowisko 1 Uniwersytetu Jagiellońskiego

w Krakowie

Badania prowadził doc dr hab. Kazimierz Godłowski« 
Finansował Uniwersytet Jagielloński i WKZ w Kato
wicach« Piętnasty sezon badań. Cmentarzysko kultury 
łużyckiej z epoki brązu 1 z okresu wpływów rzymskich.

2Kontynuowano badania odsłaniając obszar o powierzchni około 1150 m 
w zachodniej części cmentarzyska.Odkryto tu 72 groby /  n r 1056 -1125/ oraz 
szereg skupisk o niejasnym charakterze«

68 spośród odkrytych w 1972 r  grobów można zaliczyć na pewno lub prawdo
podobnie do kultury łużyckiej.21 z nich są to groby ciałopalne, b e2popielnlcowe 
/  niektóre z nich. mimo że nie zawierały wyposażenia trzeba raczej zaliczyć do 
kultury łużyckiej ze względu na typ obrządku pogrzebowego 1 prawie zupełny brak 
grobów z okresu rzymskiego w tej części cm entarzyska/. 16- groby popielnicowe. 
27 grobów szkieletowych. 1 birytualny 1 3 obiekty o obrządku trudnym do ustalenia. 
W birytualnym grobie 1109 odkryto warstewkę przepalonych kości, natomiast czaszka 
pozostała nie spalona.

Większość grobów szkieletowych przykryta była kamiennymi brukami.W gro
bie 1093 odkryto szczególnie okazałą konstrukcję : była to regularna prostokątna 
obstawa, o wymiarach 3.20 z 1.80 m. z kamieni różnej wielkości.
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