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Pierwszy sezon badari. Osada ludności kultury łużyckiej z I7-V okresu epoki brązu*
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Stanowisko zostało odkryte w trakcie badań powierzchniowych wiosną 1977 ri Znajduje się ono na północnym brzegu jezior· Weneckiego, w odległości ok* 40-50 m od niego, na jolu F* Charzew- 
■kiego. Obszar stanowiska wynosi ok, 1 ha.

Badania Biały charakter ro zpoznawczy; Założono cztery son» daże i przebadano powierzchnią 120 m2. Pod warstwą ornej ziemi, występowała pierwotna warstwa kulturom o grubości ok* 20-25 ca. Pod nią odkryto 27 obiektów "łużyckioh", które dostarczyły znacz
nej ilości ceramiki; Znaleziono takie fragmenty glinianej grzechotki, igły kościanej, brązowej bransolety, fragmenty prẑ ślików 
i kości. W warstwie kulturowej znaleziono duży fragment naczynia z ornamentem antropomorficznym.
Zachowały się przedstawienia czterech figur, których korpusy 
mają kształt trójkątów wypełnionych kropkami.

Na badanym stanowisku odkryto również palenisko i ceramikę wczesnośredniowieczną, monetę rzymską cesarza Postinusa /258- 
268/ oraz kilka fragmentów ceramiki lwieńskiej z wczesnego okresu epoki brązu.
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Badania prowadził prof.dr Marek Oedl i zespół* Finansował WKZ Częstochowa.Kontynuacje badań 
zapoczątkowanych w 1961 r. Cmentarzysko grupy góraośląsko-aałopolsklej kultury łużyckiej z III-V okresu epoki brązu*

Kontynuowano badania ratowniczo-zabezpieczające przy prze
budowywanej drodze. Zbadano 10 grobów kultury łużyckiej /nr 602· 611/ pochodząoyoh z III-IV lub z V okresów epoki brązu* Wyetępo- wały tu przeważnie groby olałopalne bezpoplelnicowe, a obok nioh 
pochówki popielnicowe Jak i obiekty bez śladów kości. Zapewne były to pochówki szkieletowe, w któryoh resztki kostne uległy 
całkowitenu rozkładowi. Na uwagę zasługuje grób 610 z dobrze za
chowanymi konstrukcjami kamiennymi, które wystąpiły jul na głę
bokości kilkunastu centymetrów pod powierzchnią drogi.

Badania przyniosły interesujące dane odnośnie rozplanowania caentarzyska. Po raz pierwszy natrafiono na groby z klaeycz-
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nej fazy grupy górnoślasko-małopolskiej, posiadające konstruk-· eje kamienne* we wschodniej części omentarzyska.

ŻARY Muz me Zienl Lubuskiej
woj»zielonogórskie w Zielonej Odrze

Badania prowadził mgr Krzysztof Onzol. Finansowało Muzешь Ziemi Lubuskiej. Pierwszy sezon badań, Cmentarzysko z XV-V okresu epo
ki brązu;

Cmentarzysko w Żarach położone jeet na zacho&üs zboczu niewielkiego wmiesienia; Stanowisko глвШо ozęóciowo zniszczone w trakcie prao zloanych. Przebadano obezer 16O м2. V trakcie prac wyeksplorowano 24 groby oraz cztery skupi A a  skon» i spalonych kpeci przeniesionych współcześnie na wtórne złoże;
Inwentarz grobowy stanowiła prawie wyłąoeiie оегавИва* przeważnie w iloéoi 3-4 пвогуй w Jednam grobie. Z zabytków metalowych wystąpiły êttyniet kółko brązów« i fraient nieoitred

lonego przetelotu brązowego w dwupopielttlMwyn gn>bie nr 12, podobne kółko w grobie nr 16 1 fraient szpili brązowej w grobie nr 2. Kilka grobów miało obstawę fee»lemą, jeoan pochewek umieszczony został w skrzyni kaniaaaej. HajoAsbawBty grób nr 13 posiadał rodzaj rozległego, nieko*pl«tM«o plusoaa uHb»w oo· 
gi ze stosunkowo duźyoh głazów. Kiaaal w oentralnye punkoie, pod kaatieniani znajdowała się duża, guzowa aafora przykryta ni są oraz obok dwie równie duże Bisy. Ponadto w obrębie płaszcza, pod kaaieniani stwierdzono 4 dalsze, niewielkie naczynka, poi*dytfcM skorupy i zaledwie kilka drobnych, przepalanych koécl rozrzuoonyoh po oałym obiekcie. Na podstawie analizy for· ceramik i cnentarzyako w tarach nożna datować na TV-v 
okres epoki brązu.

Praoe będą kontynuowane*


