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NIESUŁOWICE, gm.Milicz Muzeum Archeologicznewoj.wrocławskie we Wrocławiu
Stanowisko 2

Badania prowadziły mgr Joanna Do
mańska i mgr Elżbieta Noworyta. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne 
we Wrocławiu. Piąty sezon badań. 
Osada kultury łużyckiej z IV/V 
okresu epoki brązu i okresu hal
sztackiego.

Przebadano obszar 6 arów odkrywając 36 obiektów 
- jam, w większości odpadkowych oraz 18 śladów po słupach. 
Słupy nie tworzyły określonego układu. Zbadano również 
półziemiankę z zalegającym przy niej paleniskiem. Półzie- 
mianka w rzucie poziomym kolista o średnicy 2,2 m wkopana 
była w calec na głębokość 0,50 m. V/ przekroju była niecko- 
wata,· W. wypełnisku w warstwie przystropowej występowały w 
czarnej, zbitej próchnicy liczne fragmenty ceramiki, grud
ki polepy i pojedyncze kości. W partii przydennej utworzo
nej z szarej próchnicy'z domieszką piasku z mniejszą iloś
cią materiału zabytkowego odkryto ślady po 2 słupach. Od
kryte obiekty wiążą się z kulturą łużycką.
NIESUŁOWICE, gm.Milicz Muzeum Archeologiczne
woj.wrocławskie we Wrocławiu
Stanowisko 6

Badania prowadziła mgr Joanna Do
mańska. Finansował WOAK we Wrocła
wiu. Drugi sezon badań. Cmentarzy
sko kultury łużyckiej z V okresu 
epoki brązu i okresu halsztackie
go C.

Prace miały charakter ratowniczo-zabezpieczający. 
Zabezpieczono jeden ar najbardziej zagrożonego wybieraniem 
piasku terenu. Wyeksplorowano 40 grobow ciałopalnych, częśó
znajdowała się na wtórnym złożu. Stwierdzono trzy poziomy
występowania grobów na głębokościach od 0,25-0,80 m. Groby 
zalegały blisko siebie. Największe zagęszczenie grobów 
stwierdzono na, pod i w pobliżu dużego bruku kamiennego 
zajmującego przestrzeń około 24 m̂ . Rozróżniono groby po
pielnicowe, popielnicowe z jamami grobowymi, jamowe i groby 
w postaci skorup i kości w czystym piasku. Wyposażenie ce
ramiczne i pozaceramiczne było ubogie. W kilku grobach 
prócz naczyń odkryto grzechotki, w jednym zespole grobowym 
pojedynczy paciorek brązowy.
NOWA WIE& GŁUBCZYCKA, gm.Głubczyce 
woj * opolskie patrzStanowisko F neolit
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