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zalegania wynosiła od 20 do 100 om, V wlększośoi wypadków ce* 
raaika była uszkodzona przez kamienie i korzenie drzew; V tłwóch 
grobach znaleziono wśród kości małe, brązowe kółeczko, a w grobie 12 dobrze zachowaną ozdobną kamienną buławę.
Cmentarzysko można datować na IV-V okres epoki brązu, przy czym posiada otło wiele cech charakterystycznych dla ś rodkowopo1eki e j grupy kultury łużyckiej.
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MAJDAN ROWY, gm.Wojsławice patrz
woj.-cfrełmekie wczesne średniowieczeStanowieko 1

KIEiPLICA, gm»Kruszwica 
bydgoskie Stanowisko 1

НДОКгаСА, gm* Przemyśl 
wod; przenosicie 
Stanowiefco 1

NIEBOROWA, gm,Sawin wo^.chełaefeie 
Stanowiska 2

NIBCHKIRÖtf, # e.Burzenin 
wojiwLeradaäfele

patrzwc-zesne średniowiecze

patrzwczesne średniowiecze

patrz
paleolit i mezolit

Muzeum Okręgowe w Sieradza

Badania prowadziła mgr Anna Kuf aL-Dzierrẑ owslta » Finansował WKZ w Sieradzu* Eiódroy aeaton badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyokiej z IV- 
V okresu epoki brązu.

Ogółem przebadano 250 m powierzchni. Uchwycono południowy i zacbotoi kraniec cmentarzyska położonego na stoku piaszozys- 
teraey porośniętej lasem, na lewym brzegu Oleśnicy, około n na południowy zachód od mostu w Małej Wsi;
Odkryto 46 grobów ciałopalnych oraz trzy groby symboliczne; Dwanaście spośród pochówków to groby jamowe ?v tym dwa dzleclę- 

oe/· Z pozostałych 20 zawierały szczątki osobników dorosłych., a 14 dzieci. V jednym wypadku na kościach dorosłego osobnika zło· 
żono w popielnloy małą amforkę ze szozątkami dziecka*
Zarówno w grobaoh popielnicowych, jak i w jamowych nie stwierdzono występowania zarysu jamy grobowej!'



Natomiast w dwu grobach obok popialnioy znajdowały się niewielkie skupiska węgli drzewnych.
Na popielnicę przeważnie przeznaczano wazę glinianą o lekko stożkowatej szyjce, dwustożkowatym brzuścu z zaokrąglo

nym załomem 1 schropowaconą, z obmazywaną poziomo palcami częścią przydenną. Rzadziej do tych celów używano garnków o echropowaconej powierzchni lub amfor. W dwu grobach stwierdzono odstępstwo od tej reguły, W grobla 221 koici dzieoka złożono na dużym fragmencie amfory i przykryto skorupą z In
nego naczynia. W grobie 205 kości złożone w czerpaku przykryto górną częścią amfory·

Wszystkie groby przykryte były brukiem kamiennym i obokÏopielnic zawierały także przystawki· Przystawki występowały akźe w grobach Jamowych. Zarówno ceramika, Jak 1 ozdoby brązowe nie odbiegają od typowych form charakterystycznych dla 
kultury łużyckiej pod koniec epoki brązu.
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NOWA CEREKWIĄ, gm.Kietrz Muzeum Archeologiczne
woj*opolskie we Wrocławiu
Stanowisko 18

Badania prowadziło Muzeum Archeologiczne we 
Wrocławiu. Finansowali WKZ w Opolu i Muzeum. Czwarty sezon badań* Osada wielokulturowa od wczesnego okresu epoki brązu do okresu hal
sztackiego C.

Badania ratownicze prowadzone w Nowej Cerekwi w ubiegłych latach wykazały występowanie bogatego materiału z epoki brązu 
w części południowo-zachodniej stanowiska. W 1977 r, przeprowadzono sondażowe badania dla określenia zasięgu osady. Odbyły .się w dwóch etapach.Pierwszy etap - finansowany przez WKZ w Opolu - to sondaż /5x10 a/t w którym odkryto fragment fosy oraz dwie Jamy osadnicze. Usytuowano go na działce rolnej nr 189 będącej własnością P.Trusza, na nieużytku. Fosa w najgłębszym przebadanym miejscu miała głębokość i*,5 m i dolna jej warstwa zawierała ceramikę na podstawie której można datować Ja na I/II okres epoki brązu. Drugi etap był kontynuacją badan finansowaną przez Muzeum. W sumie przebadano obszar ponad 2 arów wykopem 5 χ Ł5 m. Badania wyjaśniły, że nierówność terenu Jest sztucz
nym nasypem, pod którym zalega pierwotna warstwa z obiektami osadniczymi. W czasie badań odkryto 10 Jam osadniczych 1 Jeden szkieletowy grób ludzki. Na podstawie materiału ceramicznego 
datowano obiekty na i/H okresu epoki brązu.

Materiał znajduje się w muzeum.
Badania będą kontynuowane.


