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nuacja badań z 1989) badaniami objęto partie stokową stanowiska. Przebadano 70 m 2, odsła
niając 6 obiektów — owalnych lub kolistych jam  o maksymalnych wymiarach do 220 x 150 cm 
i 200 x 190 cm i głębokościach od 20 do 60 cm od poziomu odlnycla. Material zabytkowy, który 
w całości stanowi ceram ika pochodzi zarówno z obiektów, Jak i warstwy kulturowej o charak
terze spływowym. Określenie chronologiczne, a nawet kulturowe tego m ateriału Jest trudne ze 
względu na b rak  precyzyjnych analogii. Występują wprawdzie elementy zbieżne z grupą tarno
brzeską (talerze-placki, garnki chropowacone o prostych wylewach), ale nie one decydują 
o przynależności kulturowej. Wiele cech wskazuje n a  związki z m ateriałam i „południowymi 1 
„południowo-wschodnimi" wczesnej epoki żelaza.

Dokumentacja i m ateriały są  złożone w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie,
Planuje się kontynuację badań.

Sierpów, gm. Ozorków 
woj, lódakie St. 1 AZP 61-49

Badania prowadził mgr Zdzisław Raszewski. Finansował WKZ w Łodzi. 
Cm entarz wielokulturowe od II okr. ep. brązu po wczesny okres lateński 
włącznie (1200-250 p.n.e.).

Badania były kontynuacją prac wykopaliskowych prowadzonych w latach 1931, 1947, 1989.
Stanowisko znajduje się na wzniesieniu porośniętym obecnie wysokopiennym lasem w od

ległości 900 m na północ od wsi Sierpów i 300 m na wschód od toru kolejowego Łódź — Gdynia. 
Przebadano obszar o powierzchni 250 m 2. na którym odkryto 91 grobów ciałopalnych o zróżni
cowanym obrządku pogrzebowym.

Typ I — 39 grobów. Przepalone kości ludzkie, ułożone w popielnicy w układzie anatom icz
nym, wypełniają naczynie w połowie jego pojemności. Popielnice były ustawione w warstwie 
żółtego piasku. Przystawki były umieszczone bezpośrednio w sąsiedztwie popielnic. Często 
odwracane do góry dnem. W jam ach grobowych nr; 354, 361, 363, 394, 397, umieszczone były 
po 2 popielnice.

Тур II — 13 grobów. Część przepalonych kości ludzkich w popielnicy, a reszta rozsypana 
między popielnicą a przystawkami. W tym typie grobu kości ludzkie były dobrze przepalone.

Typ III — 1 grób. Część przepalonych kości ludzkich przemieszanych z szczątkami stosu 
w popielnicy. Resztę kości i stosu zsypano do Jamy grobowej, obok popielnicy.

Typ V — 17 grobów. Przepalone kości ludzkie i fragmenty celowo potłuczonych naczyń, 
tworzyły niewielldch rozmiarów owalne skupiska. Naczynia zachowane w całości ustawione 
były od skupisk przepalonych kości ludzkich.

Tÿp VI — 11 grobów. Przepalone kości ludzkie i fragmenty celowo potłuczonych naczyń 
zostały zsypane i rozrzucone po całej jam ie grobowej.

Typ VII — 10 grobów. Pochówki tego typu (z wyjątkiem grobu 430) zawierają tylko sam e 
przepalone kości ludzkie, tworząc niewielkich rozmiarów owalne skupiska.

Wyposażenie poszczególnych grobów w naczynia w aha się od 2 do 7 sztuk. W groble 
popielnicowym nr: 361 lw  grobach jamowych nr: 393 i 430 odkryto zawieszki z cienkiego 
okrągłego brązowego dru tu .

Odkryte groby w 75% występowały pod dobrze zachowanym brukiem kam iennym zbudo
wanym z jednej warstwy kamieni narzutowych.

Cmentarzysko w Sierpowie należy do długotrwałych stanowisk osadniczych. Na podstawie 
analizy obrządku pogrzebowego 1 Inwentarza zabytków, a w szczególności ceramiki, wyróżnio
no 2 pochówki datowane na III okres epoki brązu. 88 pochówków datowanych na IV okres 
epoki brązu I 1 pochówek datowany na V okres epoki brązu.

Odkryte w grobach naczynia w 98% reprezentują formy typowe dla środkowopołsldej grupy 
kultury łużyckiej, natom iast tylko 2% naczyń Jest charakterystyczna dla wschodniowielkopol 
sklej grupy kultury łużyckiej.

Ponadto w trakcie badań odkryto 3 jam y odpadkowe kultury tizciniecklej.

Słonowice, gm. Kazmierz Wlk. woj. kieleckie St. „G" patrz neolit 

Sowinłd, gm. Nosina woj, poznańskie SL 23B patrz okres lateński 

Stawki, gm. Dobra woj. konińskie St. 4 patrz neolit 

Stare. gm. Wysoka woj. pilskie St, 7 patrz neolit

Strumienno, gm. Krosno Odrzańskie woj. zielonogórskie St. 4a patrz okres rzymski

K onserw ator Zabytków Archeolo- 
glcznych w Białymstoku____________

Badania prowadził mgr Lech Pawlata. Konsultowała doc. d r hab. Teresa 
Węgrzynowicz. Finansował WKZ w Białymstoku. Piąty sezon badań.
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