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Wojewódzki Ośrodek 
Arcehologiczno-Konserwatorski 
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Badania prowadziła mgr Halina Śledzik. Finansował 
WOAK we Wrocławiu. Pierw szy sezon badad. Cmen
tarzysko szkieletowe, XI w.

Cmentarzysko położone jest na trasie  nadzalewowej rzeki Leśna 
Woda, w odległości około 1 km na południowy wschód od wsi Bystrzyca 
Oławska, po prawej stronie drogi do Brzegu, na terenie gminnej żwi
rowni.

Dotychczas odkryto 21 grobów szkieletowych, które ułożone były 
w nieregularny rząd po osi północ-południe. Pojedydcze groby stw ier
dzono także w południowej i północnej części wykopu. Jamy grobowe ry 
sowały się na calcu, niektóre /grób nr V, XVI/ wkopane w obiekty z 
okresu wpływów rzymskich. Kształty ich zbliżone były do wydłużonych 
owali i prostokątów o zaokrąglonych narożach, dna nieckowate. Zmarli 
chowani byli w drewnianych trumnach /grób nr IV, IX/ oraz bezpośred
nio w jamach, ułożeni na wznak z wyprostowanymi kodczynami na osi 
północ-zachód, z czaszkami usytuowanymi na wschód u większości 
zmarłych. Były to groby pojedydcze, z wyjątkiem nr II gdzie stwierdzono 
szkielet żedski i męski obok siebie.

W grobach nr VIII, XVII szkieletów brak, nie było także wyposa
żenia .

Na zbadanym wycinku cmentarzyska na 21 pochówków 5 jest m ęs
kich, 5 żedskich, 5 młodocianych, 2 dziecięce, 4 nieokreślone. Dominu
je ra sa  laponoidalna.

Na inwentarze grobów kobiecych złożyły się : esowate kabłączki 
skroniowe z brązu, małych rozmiarów, w grobach męskich - noże że 
lazne, współwystępujące z okucianii wiader żelaznych.

Chronologię cmentarzyska wstępnie wyznacza się na XI w.

Opracowane materiały z badad złożono w archiwum WOAK-u. 
Przeprowadzona penetracja na działkach przyległych do omawianego 
stanowiska wykazała, że w odległości około 0 ,4  km na południowy zachód 
zachowały się  ślady osady wczesnośredniowiecznej z fazy młodszej.

Badania będą kontynuowane.


