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DĄBRÓWKA, gm. Klenica 
woj. zielonogórskie 
Stanowiska 9 ,1 0 ,1 3 ,1 4 ,14a,2D

Muzeum Ziem i Lubuskiej 
Towarzystwo Miłośników 
Głogowa

Badania prowadził d r  Andrzej M arcinldan. Finan
sował Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolnych 
w Zielonej Górze. P ierw szy sezon badań. Osady 
otw arte ludności kultury łużyckiej z epoki brązu 
i wczesnej epoki żelaza.

Stanowiska; 9 ,10.13
Łącznie przebadano obszar około 4 arów odkrywając bardzo nikle ślady 
osadnictwa z III»IV okresu epoki brązu,
Stanowisko 14
Na obszarze 1 ,5  a ra  odkryto 8 jam z zaw artością ceram iki i  węglami 
drzewnymi. Osadę» a  raczej obozowisko datować można na IV*V okres 
epoki b^ązu,
Stanowisko 14a
iła obszarze 2 arów wystąpiło 17 jam  różnej wielkości wypełnionych sza rą , 
szarobrunatną ziem ią z węglami drzewnymi i ceram iką. Osadę datować 
można na IV okres epoki brązu.
Stanowisko 20
Na obszarze 3 arów odkryto ślady prostokątnego budynku m ieszkalnego 
oraz 7 jam różnej wielkości i kształtu wypełnionych ceram iką, polepą 
i węglami drzewnymi. Osada pochodzi z wczesnej epoki żelaza.

M ateriały i dokumentacja z tych prac ratunkowych znajdują s ię  
u Konserwatora Zabytków Archeologicznych na woj. zielono górskie.

P race  na at. 14, l4a  i 20 będą kontynuowane.

DOBCZYCE patrz
woj. krakowskie późne średniowiecze
Stare Miasto
DOLICE patrz
woj. szczecińskie uzupełnienia 1978
DRZEWICA, gm, Bytnica Muzeum Ziemi Lubuskiej
woj. zielonogórskie w Zielonej Górze
Stanowisko 6

Badania prowadzili m gr Edward Dąbrowski i m gr 
Krzysztof Onzol /au to r spraw ozdania/. Finanao* 
wało- Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. 
P ierw szy 1 ostatni sezon badań. Osada. V okres



56 *

epoki brązu -  okres przedrzym ski. Pole orne 
z okresu przedrzym skiego o raz  z późnego ś re d 
niowiecza i czasów nowożytnych.

Stanowisko położone je s t około 100 m na wschód od ostatnich za
budowań wei Drzewica i 50 m na północ od drogi do Bytnicy. Obiekt 
eilnie zniszczony przez eksploatację piasku. Na przebadanym obszarze  
70 ujawniono pięć jam oraz ślady dwóch poziomów ork i. Pod grubą 
w arstw ą współczesnego, piaszczystego humusu zaobserwowano pierw szy 
poziom ork i w raz ze śladam i bruzd oddzielających od siebie poszczególne 
zagony o szerokości 4, 5 m. Drobny m ate ria ł ceram iczny z tegopoziom u 
wskazuje, i i  czas uprawy zagonów przypada na schyłek późnego średn io 
wiecza i czasy nowożytne, nie później jednak niż do przełomu XVII 
i XVIII wieku. Pierwotny poziom rolniczego użytkowania odkrytego odcinka 
byłej uprawy m iał m iejsce we wczesnym i środkowym okresie  lateńskim . 
In teresujące je s t , iż kierunek o rk i przebiegał niem al identycznie jak na 
poziomie pierw szym , po linii północ-południe. N ajstarszym  obiektem na 
stanowisku była niewielka jam a /n r  4 /  zaw ierająca wyłącznie m ateria ły  
ceram iczne kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu. Pozostałe jam y,
0 trudnej do usta len ia  funkcji /jedna być może stanowiła w ędzarnię lub 
dziegciarn ię / odpowiadają chronologicznie pierwotnemu poziomowi ro ln i
czego użytkowania terenu, przy czym w jednym przypadku stwierdzono 
dodatkowo także ceram ikę z okresu halsztackiego.

Badania zakończono.

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie

Badania prowadził m gr Stanisław Kowalski wraz 
z zespołem . Finansowało Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie. Pierw szy sezon badań. Osada /?  /  
z epoki brązu /ku ltu ra  łużycka? / .

Stanowisko leży w m iejscu znanego naturalnego odsłonięcia m a r
twicy wapiennej w dolinie Racławki, na teren ie  rezerw atu  przyrodniczego 
/"R ezerw at Doliny Racław ki"/. Dno doliny w yścielają wielom etrowej 
m iąższości utwory rzeczne, wśród nich poziomy wspomnianej m artw icy. 
Stwierdzono m , i n , , że widoczny już w odsłonięciu naturalnym , poziom 
s ta re j próchnicy hoLoceńskiej zaw iera nieliczne fragm enty naczyń glinia
nych i sporą  ilość węgla drzewnego. Ze względu na fragm entaryczność
1 nietypowy charak ter m ateriału  zabytkowego b rak  je s t podstaw do dokład
niejszego datowania i in te rp re tac ji stanowiska. Można jedynie przypusz
czać, że chodzi tu o krótkotrw ałe osadnictwo wczesnej fazy kultury łu 
życkiej.

DUBIE, gm, Krzeszowice 
woj, krakowskie

Dalsze badania powinny określić  zasięg  i chronologię osadnictwa.


