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jajowate naczynie o chropowaconej powierzchni barwy brązowej« z karbowanym
brzegiem i lekko wklęsłym dnem.W śród spalonych kości znaleziono stopióne szkli
wo z jednym dość dobrze zachowanym paciorkiem barwy białowo- zielonej. Grób 4
był prawdopodobnie ‘dziecięcy, W niewielkiej komorze grobowej pozbawionej pokry
wy znaleziono ułożone na ckiie drobne kości przykryte m isą niewielkich rozm iarów .
Wstępna analiza form zachowanych naczyń wskakuje na współwystępowanie elem en
tów łużyckich i wschodnio-pomorskich

na tym cm entarzysku«które niestety w b a r

dzo dużym procencie uległo zniszczeniu w latach sześćdziesiątych.
FODBORZANY, pow .Strzelce Opolskie

Konserwator Zabytków
Archeologicznych w Opolu

Pracam i w teren ie kierow ała m gr Elżbieta
Nowo ry ta . Finansował WKZ w Opolu. Drugi
seaon badań. Cmentarzysko kultury łużyc
kiej z okresu halsztackiego.
W roku bieżącym prace ratownicze prowadzone były w północno-zachodniej
części cm entarzyska.N a przebadanym obszarze o łącznej powierzchni 3« 5 a ra
odkryto 9 grobów« z czego

1 prawdpodobnie szkieletowy/ kości nie zachowały

się/« pozostałe ciałopalne. Wśród grobów ciałopalnych obserwować można dużą
różnorodność pochówku: jamowy«popielnicowy9popielnicowy obsypany resztzam i
stosu« spalone kości rozrzucone wewnątrz obwarowania lub pod jedno albo wielo
warstwowym brukiem .
Na wyposażenie grobów złożyła się przede wszystkim ceram ika. Ze względu
na występowanie grobów tuż pod w arstw ą orną i systematyczne niszczenie ich
przez orkę cmentarzysko wymaga dalszych badań.
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Badania prowadził d oc.dr h ab .Jerzy Okulicz
oraz dr Łucja Okulicz z IHKM PAN .Finanso
wał UW przy dotacji PRN w P rsasnyszu. Drugi
sezon badań. Cmentarzysko z wczesnej epoki
żelaza.
P race prowadzono w południowej części stanowiska w nawiązaniu do wykopów
z roku ubiegłego. Na powierzchni 2,5 ara wy eksplorowano 94 jamy grobowe zalega
jące w kilku warstwach, często nawzajem przecinające się . Ponadto odsłonięto kilka
naście wykopów rabunkowych, które zniszczyły przynajmniej część grobów.Wystąpiły
groby ciałopalne o bardzo zróżnicowanych fromach i wielkościach jam . Część gro
bów posiada nieregularne bruki kamienne ułożone na dnie jam y,lub na jej powierz
chni.W kilku przypadkach zaobserwowano zniszczone i słabo czytelne konstrukcje
drewniane z. grubych bierw ion,lub pojedyncze grube dupy drewniane

wkopane w

środek jamy grobowej.Wypełnisko jamy stanowiła silnie przepalona warstwa węgli
drzewnych, ziemi i duża ilość zwęglonych żaren zbóż.W kilku przypadkach ziarna
zbóż skupiały się w górnej części jam y,lub wypełnione zbożem było lub kilka zale
gających w jam ie naczyń glinianych.
Oprócz silnie przepalonych drobnych kości ludzkich, w jamach znajdowano
nie przepalone

ęby zw ierzęce. Mimo zniszczeń grobów zwraca uwagę bogactwo

wyposażeń w ozdoby brązow e,narzędzia żelazne / szydła,noże/ lub gliniane / przęśli k i/, oraz szklane paciorki.W iększość ozdób brązowych reprezentowana je s t przez
formy typowe dla ośrodków metalurgicznych funkcjonujących we wczesnej epoce
żelaza w rejonie Półwyspu SambijskLego. Natomiast ceram ika nie odbiega od występu
jącej współcześnie w obrębie osiedli i cm entarzysk kurhanowych na Pojezierzu
M azurskim i Północnym Mazowszu.
Czas użytkowania cm entarzyska orientacyjnie określa się na wczesną epokę
żelaza po tzw. późny okres lateński włącznie. Kulturowo cm entarzy sko, mimo pew
nych Inc^rwidualnych różnic,należy do tzw. kultury kurhanów zachodniobałtyjskich.
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Badania prowadziła m gr M aria Majdowa.
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w P abianicach.T rzeci sezon badań. Cmen-

