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od resztek warstwy IV dochodząc do calca* W obrębie wymienionych 
ćwiartek aru 87 wystąpiły zarysy konstrukcji dolnych partii chaty 
/część/ z fazy młodszej /średniej/* Odkryto tylko część domu, któ
rego dalsze partie znajdują się w obrębie zbadanych ćwiartek tegoż 
aru* Zarysy fundamentów przedsionka i chaty ciągnęły się z południa 
ku północy w zachodniej części* Konstrukcja ta wystąpiła w warstwie 
IV* Także w zachodniej części obu ćwiartek /warstwy: V, VI i VII/ 
odkryto bardzo dobrze zachowaną podłogę chaty młodszej i starszej.
Ye wschodniej partii ćwiartek podłoga nie zachowała się* Tylko w 
północnej części ów. V zauważono resztki plecionki podłogowej /faza 
młodsza/*

W obrębie interesujących nas ów* aru 87 nie znaleziono cieKaw- 
szych zabytków ruchomych* Napotkano jedynie ułamki ceramiki, kościane 
i kamienne gładziki oraz liczne kości zwierzęce* Z fragmentów cera
micznych na uwagę zasługuje duży ułamek obustronnie grafitowanego 
naczynia /ar 87/* Z detali drewnianych zwraca uwagę: obrobiona kło
da z zaciosami i regularnie wyciętym otworem, z którego wystaje 
słup,/ar 87f w IV/; opracowane bierwiono z regularnym wycięciem, 
prawdopodobnie część przewróconej łątki / w VI/ oraz zagadkowy przed
miot drewniany z ostrym regularnym wycięciem* Siady obróbki są wido
czne na całej powierzchni /ar 87 w*VI./. Obiekty pochodzą z wczes
nej epoki żelaznej z lat ok* 550-400 przed n.e.

I N, pow. Srem patrz brąz
I N, pow* Śrem patrz wczesne średniowiecze
ród/
C Z, pow. Głogów Muzeum Okręgowe w Zielonej

Górze i Wojewódzki Konserwa
tor Zabytków w Zielonej Górze
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Badania prowadził mgr A. Marcinkian w czasie od 3.X - 14.Y. br., 
finansował VKZ w Zielonej Górze.

Stanowisko znajduje się na boi u szkolnym, na terenie budowy 
nowej szkoły.

Przebadano obszar najbardziej zagrożony przez prace budowlane, 
eksplorując 15 grobów, przeważnie zniszczonych. Znajdowały się one 
przeciętnie na głębokości 40 cm, przeważnie w warstwie gliny i zbi
tego marglu. Z naczyń przystawkowych na specjalną uwagę zasługują 
miseczki i czerpaczki malowane, a z zabytków metalowych - szpila 
brązowa i fragment noża żelaznego. Uzyskany materiał wzbogaca wypo
sażenie 4 grobów wydobyte w czasie robót budowlanych.

B Y C H 0 W 0, pow. Milicz patrz wczesne średniowiecze

B Y T O M  O D R Z A Ń S K I ,  Muzeum Okręgowe w Zielonej
pow. Nowa Sól Górze

Badania prowadził mgr A. Marcinkian, w okresie od 24 do 28.VII, 
finansował WKZ w Zielonej Górze.

Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z wczesnej epoki żela
za znajduje się u zbiegu ulic Kożuchowskiej i Głuchej na terenie 
dawniej gęsto zabudowanym, a obecnie oczyszczonym z powierzchniowego 
gruzu. Zabudowa determinowała zakres prac i obszar nimi objęty.

Wykop założono w miejscu przypadkowego znaleziska i ograniczono 
do wymiarów zakreślonych fundamentami, czylo ok. 2 ary. Odkryto tu 
13 grobów, wśród których dwa zniszczone stanowiły jedynie skupiska


