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odkrywając 1 3 grobów ciałopalnych kultury łużyckiej /nr
120-132/. Wśród odkrytych pochówków 10 - to groby popiel
nicowe, 3 - to groby bezpopielnicowe /jamowe/.
Rolę popielnic stanowiły wyłącznie naczynia wazowate, o brzuścu dwustożkowatym. Prawie wszystkie pochów
ki znajdowały się pod bardziej lub mniej regularnym bru
kiem kamiennym. Wyjątek stanowił grób 120/82 posiadający
jedynie zniszczoną prostokątną obstawę kamienną. Wśród
obiektów zdecydowanie wyróżniał się grób 123/82. Posiadał
on zniszczony wieniec kamienny, w obrębie którego znajdo
wało się jądro kamienne /był to prawdopodobnie zniszczony
kurhan/. Spośród wszystkich grobów tylko jeden wyposażony
był, oprócz naczyń, w wyrób z brązu. Był to skręt z drutu
brązowego, służący jako przybranie przepaski czołowej.
Planuje się kontynuowanie prac,
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Pierwszy sezon badań. Cmentarzy
sko kurhanowe ludności kultury
łużyckiej z III okresu epoki brą
zu. Cmentarzysko ludności kultury
przeworskiej z II w.po Chr.
Stanowisko położone jest na nie wysokim piaszczy-■
stym pagórku w dolinie Kani /dopływ górnej Obry/. Wykonano
2 wykopy długości 20 i 30 m, szerokości 2,5-5,0 m, krzyżu
jące się na szczycie. Ogólna powierzchnia zbadana wynosi
125 m2. Pod cienką warstwą próchnicy leśnej zalegał piasek
calcowy, w którym odkryto konstrukcje kamienne, spoczywają
ce bardzo płytko pod pozderzchnią. Z tego powodu były one
w poważnym stopniu rozwleczone i zniszczone przez głęboką
orkę, a ich układ pierwotny był w części nieczytelny.
Udało się wszakże wyróżnić 3 kręgi zbudowane z kamieni,
średnica zewn.2,5-3,0 m, średnica wewh.ok. 1,5 m, będące
pozostałością grobów kurhanowych. Nasypy nie dochowały się.
Y/śród kamieni zalegały drobne fragmenty ceramiki wczesnołużyckiej oraz przepalone kości. Poza kręgami odkryto jeden
grób popielnicowy w postaci naczynia wypełnionego przepalo
nymi kośómi, stojącego w piasku bez jakiejkolwiek obstawy.
Obiekt ten jest pierwszym w południowej Y/ielkopolsce cmen
tarzyskiem kurhanowym wczesnołuźyckim. Na tym samym stano
wisku odkryto dwa groby jamowe kultury przeworskiej oraz
ślady osadnictwa średniowiecznego.
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