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pów w zachodniej części nekropolii. Pozyskano też od ekipy prowadzącej gazyfikację wsi
pięknie zdobiony meandrem pucharek czerniony z przyległego od północy pola uprawnego,
które jeszcze nie było przedmiotem prac wykopaliskowych.
G óra, gm, Jaraczewo, woj. kaliskie patrz młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich
G rodzisko, st. 1, gm. Zator, woj. bielskie patrz wczesne średniowiecze
Inow rocław , st. 100, gm. loco, woj. bydgoskie patrz młodszy okres przedrzymski — okres wpływów
rzymskich
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Konserwator Zabytków Archeologicznych w Opolu

Badania prowadzili mgr mgr Mariusz Krawczyk, Krzysztof Spachała
i Klemens Macewicz (autor sprawozdania). Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Pierwszy sezon badań.
Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej ze schyłku epoki brązu
i początku epoki żelaza.
Odkryte zostało w 1878 r., dalsze znaleziska w 1924 i 1927 r. Zbiory w postaci naczyń
glinianych i jednej szpili brązowej zaginęły.
Stanowisko jest położone około 300 m na południowy zachód od szkoły, na terenie
częściowo zabudowanym.
Wobec zagrożenia wykopami związanymi z budową drogi osiedlowej i kolektora, wios
ną i w lecie 1991 r. przeprowadzone zostały ratownicze badania wykopaliskowe. Na łącznej
powierzchni około 5 arów odsłonięto i przebadano 92 obiekty, w tym pozostałości ponad
80 pochówków oraz kilka jam o nieokreślonej funkcji. Większość grobów była źle zachowa
na na skutek destrukcji wieloletnią orką. Obok popielnicowych wyróżniono bez popielnico
we, jamowe i prawdopodobnie popielnicowe obsypane resztkami stosu. Dokładne zestawie
nie ilościowe poszczególnych form pochówków nie jest możliwe, gdyż w wielu wypadkach
zachowały się jedynie przydenne partie jam, których zawartość kostna i drobne ułamki
naczyń mogą być szczątkową pozostałością każdego z wymienionych sposobów grzebal
nych.
Wyposażenie lepiej zachowanych grobów ograniczało się przeważnie do naczyń w ilości
od 2 do 9 (poza popielnicą). W kilku pochówkach znaleziono ponadto pojedyncze małe
fragm. przedmiotów z brązu. Wyjątkiem pod tym względem był grób nr 30 zawierąjący
2 szpile i bransoletę.
Materiał zabytkowy wraz z dokumentacją przekazany został do Muzeum Piastów
Śląskich w Brzegu.
Kontynuację badań przewiduje się w wypadku ponownego zagrożenia stanowiska.

K lonow i ce, st. 5
gm. C zersk , woj. b y d g o sk ie

Uniwersytet Łódzki K atedra Archeologii

Badania prowadziła mgr Beata Górska-Grabarczyk. Finansowane
przez Uniwersytet Łódzki i Urząd Miasta i Gminy w Czersku. Pier
wszy sezon badań. Osada (?) z IV-V okresu epoki brązu.
Odkryto obszar o powierzchni 60 m2. Znaleziono luźno rozrzucone fragm. ceramiki
oraz póiwytwory krzemienne. Odkryto także skupisko silnie przepalonych kamieni.
Badania będą kontynuowane.

