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CZBRBDCOWICB» pow. Złotoryja Konserwator Zabytków Arche*»
ologioanycb we Wrocławia

Badania prowadsone były przez mgr Różę Mikłaszewską- 
Balcer i mgr Katarzynę Złotkowską. Finansowało FRH 
w Złotoryji 1 WKZ we Wrocławia. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko s IV/V okresa epoki brązu /kultura łu
życka/ •

Badania trwały - z przerwami - od 15.VII do 1.KII. Wydobyto 
ogółem 42 zespoły grobowe datowane na okres przejśolowy między IV 
a V okreaem epoki brązu. Przebadano obszar o powierzchni około 14 
arów. Cmentarzysko położone jest na rozległej kulnlnaojl w odleg
łości około 750 m na południowy wschód od wsohodnlej osęśel wsi«
Jest zagrożone eksploatacją kruszywa prowadzoną przez Wrocławskie 
Zakłady Bkaploataojl Kruszywa.

Ratownicze praoe wykopaliskowe będą kontynuowane.

DŁUGOMIŁOWICB» pow. Kośle Konserwator Zabytków Arche
ologicznych w Opolu

Badania prowadziła mgr Sylwia Wuszkan 1 mgr Gertruda 
Martynla. Finansował WKZ w Opolu. Drugi sezon badań. 
Cmentarzysko z III okresu epoki brązu.

W dniach od 26.VI. do 19.VII. kontynuowano badania cmentarzyska 
znajdującego się w odległości około 1 . 2 0 0 m na południe od środka wal 
Długomlłowioe« usytuowanego na wzniesieniu w pobliżu dużego ozynnego 
wyblsrzyska plasku« na polu ob. Szczęsnego.
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Tegoroczny wykop założono na zachodnia stoku wzniesienia. Ogó-
2łea przebadano obszar o powisrzohnl ok. 200 a • Odkryto 10 grobów 

/numery od 9 - 19/ - wszystkie ciałopalne* niektóre z nioh były po
łożone bardzo płytko* na głębokości około 20 om od powlerzohni użyt
kowej i dlatego uległy częściowemu znlszozenlu podozas orki* nato
miast dość dobrze zachowały się groby położone głębiej.

Wśród odkrytych grobów można wyróżnić 8 poplelnloowyoh 1 2 ja
mowe /nr 12 1 13/* W grobach popielnioowyoh zwykle znajdowała się 
popielnica przykryta innym naozynlem ułożonym do góry dnem a zacho
wanym ozęsto w stanie szczątkowym.

Przystawki były bardzo nieliczne* podobnie jak 1 drobne przed
mioty brązowe.

W grobach jamowych wypełnlsko jamy stanowiła ziemia zmieszana 
z węgielkami drzewnymi i spalonymi kośćmi* a w groble nr 13 - skoru
pami. W tym też groble znaleziono 3 szpile brązowe* 1 pierścionek 
oraz kilka bliżej nieokreślonych przedmiotów brązowych* a także spo
rą ilość paciorków szklanych* moono przetopionych w ogniu* tworzą
cy oh jedną masę.

GLIHIAIY* pow. Wołów Konserwator Zabytków Archeo
logicznych we Wrocławiu.

Badania prowadził mgr Jaoek atrupieohowski. Finansował
WKZ we Wrooławiu. Cmentarzysko z epoki brązu /kultura
łużycka/.

Cmentarzysko kultury łużyckiej badane w dniach od 4 .VII - 
3 0.VII. położone Jeut ne niewielkim wzniesieniu w południowo 
zachodniej części wsi. Przebadano powierzchnię około 2 arów.


