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czane, zdobione strefami Unii falistych, przedmioty żelazne oraz kabłą 
czek skroniowy pozwalają je datować na VIII-IX wiek.

M ateriały złożono w Muzeum Okręgowym w Przemyślu.

Przewiduje się dalszą kontynuację badań.

MASŁÓW, gm.Trzebnica Wojewódzki Ośrodek Archeolo-
wo j , wrocławskie gic zno -Konserwatorski

we Wrocławiu

Badania prowadziła mgr Krystyna Maksymowicz. Finanso
wał WOAK we Wrocławiu. Cmentarzysko ludności kultury 
łużyckiej z okresu IV-V epoki brązu.

Cmenatrzysko położone jest po prawej stronie drogi z Masłowa do L i 
goty Trzebnickiej na zachód od wsi, w odległości około 0 ,5  km od kościoła 
w Masłowie, na piaszczystym wzgórzu pokrytym lasem .

Przebadano powierzchnię 0 ,5  ara  i odkryto 3 groby jamowe. Wśród 
ułamków ceramiki wyróżniono następujące naczynia: garnki jajowate gru- 
bościenne, misy, krążki zdobione jednostronnie, czerpaki, czarki.

Ze względu na pokrywający całe cmentarzysko la s  badania nie będą 
kontynuowane.

MIŁOSŁAWICE, gm.Sułów Wojewódzki Ośrodek Archeolo-
woj. wrocławskie giczno-Konserwatorski

we Wrocławiu

Badania prowadziła mgr Krystyna Maksymowicz. Finanso
wał WOAK we Wrocławiu. Cmentarzysko ludności kultuty 
łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu.

Cmentarzysko położone Jest około 700 m na północny-zachód od w si, 
po prawej stronie drogi z Miłosławie do Sułowa.

Na powierzchni 2 arów zbadano 43 groby ciałopalne i popielnicowe 
/w tym kilka podwójnych/. Wszystkie groby przykryte były brukiem kamien
nym. Niekiedy groby były przykryte brukiem lub obstawione kamieniami.

Groby zawierały wyroby gliniane w ilości od 1 do 33 sztuk. Na uwagę 
zasługują liczne grzechotki baniaste, poduszkowate 1 gruszkowate oraz 
"tabakierka" z pokrywką. W kilku grobach znaleziono przedmioty z brązu:
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bransoletę, szpile, kółko, a takie wyroby z krzemienia: trójkątny groclk 
1 piłeczki.

Cmentarzysko datowane jest na IV-V EB 1 należy do grupy środkowo- 
śląsk ie j.

NA DOLE, gm. Cnie wino 
woj. gdańskie

patrz
okres halsztacki

NAW1NO, gm .Białogard 
woj. kos zalińskie 
Stanowisko 6

patrz
okres wpływów rzymskich

NIEBOROWA, gm.Sawin 
woj. chełmskie

patrz
paleolit i mezolit

N1ECHM1ROW, gm.Burzenin Muzeum Okręgowe
woj.sieradzkie w Sieradzu
Stanowisko 2

Badania prowadziła mgr Anna Kufel-Dzierzgowska. 
Finansował WKZ w Sieradzu. Szósty sezon badań. 
Cmentarzysko popielnicowe z IV-V okresu epoki brązu, 
grupa środkowopolska kultury łużyckiej.

Cmentarzysko położone jest na terenie zalesionej wydmy, na lewym 
brzegu Oleśnicy, około 500 m na południowy-zachód od mostu, na drodze 
do Małej Wsi.

Przekopano 100 m2 odsłaniając 36 grobów ciałopalnych. Wszystkie 
przykryte były brukiem kamiennym, częściowo zniszczonym* Między ka
mieniami bruku leżało dużo ułamków ceramiki oraz grzechotka gliniana.

Prawic wszystkie groby zawierały popielnice z przystawkami /od 
jednej do czterech, tylko w grobie 193 było ich sz e ść , a w grobie 162 
jedenaście/. W wielu grobach znajdowały się także ozdoby brązowe /w 
10 znaleziono 16 brązów /.

Ceramika datuje odkryty fragment cmentarzyska na koniec V okre - 
su epoki brązu. Jest to jak dotąd najmłodsza część cmentarzyska. Wśród


