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z których 44 to groby kultury przeworskiej, 5 to pozbawione ceram i
ki, ale w 3 przypadkach wypełnione węglem drzewnym i przepalony-' 
mi kamieniami obiekty wiążące się zapewne z funkcjonowaniem cmen
tarzyska kultury przeworskiej i  1 obiekt z nielicznymi koć ćmi i węgla
mi prawdopodobnie grób jamowy kultury grobów kloszowych.

Groby były źle zachowane, ale wydaje się, że wszystkie repre
zentują obrządek ciałopalny jamowy. Na wyposażenie grobów składają 
s ię głównie kubki różnych form , występujące w ilości 1-3 w danym 
grobie. Kubkom towarzyszą w 8 przypadkach misy, a poza tym naczy
nia wazowate z pogrubioną i facetowaną krawędzią oraz wyodrębnioną 
szyjką oraz spore fragmenty dużych naczyń. W 5 grobach ceramice 
towarzyszyły zapinki żelazne: odmiany G/H w grobach 21, 39 i 49, 
odmiany K w grobie 61 oraz odmiany F  w grobie 37, Z przedmiotów 
metalowych odnotować należy jeszcze żelazny grot strzały i  skorodo
wany mocno nóż żelazny, znalezione w pobliżu grobów 40 i  39, ale 
bez wyraźnego związku z tymi grobami. Jamy grobów nasycone były 
w różnym stopniu węglami i spalenizną, W niektórych znajdowały się 
pojedyncze przepalone kamienie niewielkich rozmiarów lub pojedyndze 
niewielkie otoczaki. W kilku obiektach, a i też pomiędzy nimi, wy
stąpiły pojedyncze odłupki krzemienne, niekiedy łuszczniowe. K rze 
mienie przemysłowe wiążą się być może, ze śladami osadnictwa kul
tury trzcinieckiej, które reprezentują nieliczne fragmenty ceramiki 
tej kultury znalezione w 3 obiektach.

Zabytki metalowe oraz charakter ceramiki znalezionej w grobach 
każą datować cmentarzysko kultury przeworskiej na P L  n.

Badania będą kontynuowane.
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Badania prowadziła mgr Eleonora Kaazeweka, 
Finansował WKZ w Kaliszu. Jedenasty sezon 
badań. Cmentarzysko diałopalne płaskie z okresu 
lateńskiego i z okresu rzymskiego.

Kon^nuowano badanie południowej części cmentarzyska nawią
zując do wykopów z lat poprzednich. Odkrytd 2 groby jamowe z póź
nego okresu lateńskiego /797 i  803/ zawierające liczne fragmenty 
potłuczonych i w większości przepalonych naczyń oraz drucikowate 
fibule żelazne. Jedno z przepalonych naczyń z grobu 803 miało za
chowaną na stronie zewnętrznej dwubarwną polewę, która nie pokry
wała całej jego powierzchni. Pod względem kształtu naczynie to nie 
ma analogii wśród ceramiki kultury przeworskiej z tego okresu.

Z wczesnego okre*u rzymskiego odkryto 1 grób jamowy oraz 
3 popielnicowe obsypane resztkami stosu. Te ostatnie oprócz popiel
nicy zawierały przepalone naczynia, a ponadto w dwóch grobach były 
zapinki brązowe i żelazne datujące jeden zespół na fazę B2, a drugi 
na С la .

Odkryto także kolejne 2 duże kamienie stanowiące dalsze części 
składowe kręgu, z którego kilka głazów odsłonięto w roku ubiegłym. 
Ponadto w południowo-wschodniej części cmentarzyska znajdowały się 
luźne bruki w dwóch warstwach. Śą to końcowe fragmenty bruków od
krytych w 1978 r . Określenie funkcji 1 chronologii zarówno kręgu, jak 
i bruków będzie możliwe po przeanalizowaniu całości materiałów z oma
mianego cmentarzyska.

Badania będą kontynuowane do całkowitego zbadania obiektu.


