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Biskupin, st. 2a, gm. Gąsawa, woj. bydgoskie — patrz: neolit
Bogomice, st. 15, gm. Kotla, woj. legnickie—patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów 
rzymskich
Borowo, st. 12, gm. Dobre, woj, włocławskie — patrz: neolit

D z ie rż y s la w ice , s t. 11 Państwowa Służba Ochrony Zabytków
gm . G łog ó w ek , w oj. o p o lsk ie  Oddział w Opolu
A ZP 96-36/19

Badania prowadzili mgr mgr Klemens Macewicz, Krzysztof Spychała, 
Grzegorz Molenda (autor sprawozdania) oraz Albert Szyndzielorz. 
Finansowane przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków w Opolu. 
Grób ciałopalny związany z ludnością kręgu kultur mogiłowych.

Stanowisko położone jest na lewobrzeżnej, niskiej, łagodnie opadąjącej terasie rzeki 
Osobłogi, na południowy zachód od Dzierży sławie, na południe od szosy do Racławic 
Śląskich.

W iosną 1993 r. archeolodzy zostali poinformowani przez rolnika Pawła Lozora z Dzie- 
rżyslawic o odkryciu podczas orki skupiska skorup.

Przebadano teren  o obszarze 8 m . Na głębokości 25 cm pod w arstw ą orną odkryto 
naruszony grób. Odsłonięto dolną część naczynia o średnicy brzuśca ok. 34 cm. Zachowane 
ono było do wysokości 14-15 cm i pełniło funkcję popielnicy. W jego w nętrzu znaleziono 
niewielką ilość przepalonych kości. Dno naczynia, w którym byl otwór o średnicy ok. 
1,6 cm, posadowione było w glinie calcowej. Według słów odkrywcy, z popielnicy wydobył 
on mały, czarny, zdobiony kubek. Był w nim fragm. brązowego kółka oraz przepalone kości. 
Według informacji odkrywcy, w odległości ok. 6 m na wschód od znalezionej urny miały 
znajdować się 2 inne naczynia, częściowo zniszczone. Znalazca wyzbierał wszystkie ułamki 
naczyń i przekazał Państwowej Służbie Ochrony Zabytków.

M ateriały znąjdują się w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
Planuje się kontynuację badań.


