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ZBROJEWSKO, pow. Kłobuck Konserwator Zabytków Archeologicz-
nych w Katowicach

Stanowisko 3

Badania prowadzili doc. dr Marek Gedl i mgr Michał Parczew
ski. Finansował WKZ w Katowicach. Kontynuacja badań ra
towniczych zapoczątkowanych w 1961 r. Cmentarzysko kultury 
przedłużyckiej i kultury łużyckiej datowane na II—V okresy 
epoki brązu.

Badaniami objęto południową część stanowiska niszczoną na skutek 
eksploatacji piasku. Zbadano 28 grobów, część z nich częściowo zniszczo
nych.

Dwa groby szkieletowe wyposażone były wyłącznie w ozdoby brązo
we. Pochodzą one bądź to ze schyłku II okresu epoki brązu, bądź też z po
czątków III okresu tej epoki. Możemy je wiązać ze schyłkową fazą kultury 
przedłużyckiej. Większość odkrytych grobów datować należy na III okres 
epoki brązu. Były to przeważnie pochówki ciałopalne, należące do lokalnej 
odmiany wczesnej kultury łużyckiej. W zachodniej części przebadanego 
terenu odkryto pięć grobów szkieletowych, datowanych w zasadzie na 
V okres epoki brązu. Groby te posiadały mocno już zniszczone bruki i ob
stawy kamienne, a wyposażenie ich stanowiła ceramika typowa dla kla
sycznej fazy grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej.

ZIELONA GÓRA Konserwator Zabytków Archeologicz
nych w Zielonej Górze

Stanowisko 1

Badania prowadził mgr Marian Kwapiński. Finansował WKZ 
w Zielonej Górze. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko płaskie
i kurhany z III okresu epoki brązu.

Badania miały charakter wstępny i weryfikacyjny.
Cmentarzysko kurhanowe położone jest około 3 km na północny 

wschód od stadionu sportowego przy ul. Wyspiańskiego, obok strzelnicy 
sportowej.

Znane ono było badaczom niemieckim, co wielokrotnie sygnalizowano 
w czasopismach archeologicznych i częściowo badane, zapewne w 1929 roku 
przez dr M. Klose. Stwierdzono wówczas występowanie licznych kurha
nów i grobów płaskich. W kurhanach wystąpiły obwarowania kamienne 
i ślady po słupach, a w jednym z nich odkryto grób centralny. Zapewne 
w grobie płaskim odkryto popielnicę z guzami, zawierającą spalone kości 
i stopiony sierp brązowy. We wszystkich wzmiankach cmentarzysko zgod-


