
Danuta Wojciechowska

Rakowice Wielkie, pow. Lwówek
Śląski
Informator Archeologiczny : badania 2, 126-127

1968



126 -

HAKOWI CE WIELKIE, 
pow. Lwówek Śląski

Konserwator Zabtków Archeolo
gicznych we Wrooławlu

Badania prowadziła mgr Danuta Wojoleohowska. 
Finansowała PHB w Lwówku 81. Pierwszy sezon 
badań* Cmentarzysko a okresu Halsztaekiege 
/kultura łużycka/.

W cserwou przeprowadzono ratownicze badania wykopaliskowe na 
omentarzysku ciałopalnym kultury łużyoklej zagrożonym przez eks- 
ploataoję kruszywa* Stanowisko położone jest na skraju wyblerzys- 
ka żwiru po prawej stronie szosy z Lwówka Si* do Bolesławoa w od- 
ległośol około 200 m na północ od Szkoły Podstawowej w Rakowicaoh 
Wielkich.

Obiekt należy do typu płaskioh cmentarzysk olałopalnyoh. Ogó
łem odkryto 21 grobów, które zalegały na głębokości od 0,40 do
0.80 m. Zarysy jam grobowych były albo nlewldoozne, albo słabo za
rysowane w kształcie nleregularnyoh owali. Wszystkie groby należą 
do typu popielnicowego. W grobie występuje zazwyozaj jedna popiel* 
nloa. wyjątkiem jest grób nr 2 w którym natrafiono na trzy popiel* 
nioe. Groby nr 3» S  7, 8, 9, 11 i 20 obsypane są szozątkaml sto
su, w pozostałych zaś wszystkie przepalone kości 1 węgielki drze
wne znajdują się w popielnicach. W nlektóryoh grobaoh popielnloe 
obsypane są luźnymi skorupami. Groby nr 5» f, 7» 8 i 15 nie mają 
przystawek, jest w nich tylko sama popielnica, natomiast w resz
cie grobów ilość przystawek waha się w granloaoh od 2 do 12. Uło
żenie naczyń w grobach, jak również położenie grobów względem 
siebie nie pozwala na zaobserwowanie żadnej prawldłowośol. W kil
ku grobach odkryto przedmioty metalowe /żelazne bransolety i noże
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oras prsedmloty s brąsu np. fragmenty aspili/. W euale wydobyto 
około 120 naosyń różnego ke stał ta w tym wiele sdobionyoh geome- 
tryosnym ornamentem rytym. V więksiości grobów naosynla są poła
mane prawdopodobnie na skutek nacieku oiężkioh massyn eksploatu
jących żwir.

Wydobyty w trakcie ratowniosych prao wykopaliskowyoh mate
riał sabytkowy, poswala datowatf cmentarzysko na młodasą epoką ko
lasa •

RYBNA» pow. Brseg Konserwator Zabytków
Archeologiosnyoh w Opola

Badania prowadsiła mgr Teresa Różyoka. Finan
sował WKZ w Opola. Oswarty seson badań. Osada 
s okresu halsztaaklego i okrasa wpływów wjs* 
skleh#

V okresie od 9.IK. do 19.IZ.1968 r. kontynuowano badania wy
kopaliskowe w Rybenj pow. Brseg.

Z uwagi na ograniosone kredyty badania ratownlose skoncentro
wano na najbardziej zagrożonym prses wybieranie plaska odoinka 
piaskowni. Ogółem prsebadano 2 ary. Odkryto 2 jamy oznaczone nume
rami 1» 2/68. Jama nr 1/68 pasiadała kastałt owalny» w przekroju 
nleckowsty. Zarys Jej wystąpił bezpośrednio po sdjąclu darni. Wy
miary jej wynosiły* 90 x 1,10 m, głębokość - 50 om. Wypełnlsko 
jamy stanowiła sypka» ciemna próohnloa« przemiessana s grudkami 
polepy i kawałkami węgli drzewnych. Inwentarz Jamy stanowiły dro
bne skorupy kultury łużyckiej oraz kości swlersęoe. Jama nr 2/68 
posiadała ksstałt owalny» w przekroju nleckowsty. Posiadała wy
miary i 2 x 2 a, głębokość - 30 co. Wypełnlsko jamy stanowiła


