
Gertruda Martyniak

Duczów Mały, gm. Wołczyn, woj.
opolskie. Stanowisko A
Informator Archeologiczny : badania 12, 57

1978



— 57
»

DUCZOW MAŁY, gm, Wołczyn Muzeum im . Jana
woj, opolskie Dzierżona
Stanowisko A w Kluczborku

Badania prowadziła m gr G ertruda M artyniak, 
Finansował WKZ w Opolu, Czwarty sezon badań. 
Cm entarzysko kultury łużyckiej z IV-V okresu 
brązu.

Wznowiono prace prowadzone w latach i 963-1985, Celem ich było 
uchwycenie zasięgu cm entarzyska od strony zachodniej, gdzie znajduje 
s ię  czynna piaskownik stanowiąca zagrożenie dla stanowiska*

2 ,Przebadano obszar o powierzchni 350 m odkrywając 13 grobów 
ciałopalnych, wśród których wyróżniono 2 popielnicowe i 6 jamowych. 
Pozostałe były częściowo zniszczonej co utrudnia ich określenie.
W iększość grobów /8 /  wyposażona była jedynie w ceram ikę. 4 obiekty 
oprócz ceram iki zaw ierały również przedm ioty z brązu, w jednym wypad·· 
ku byl to guziczek, w trzech drobne fragmenty wyrobów z drutu brązowego. 
Jeden z grobów nie posiadał żadnego wyposażenia, zaw ierał tylko przepa
lone kości.

Badania będą kontynuowane,

GRZMIĄCA, gm, Cybinka Muzeum Ziemi Lubuskiej
woj. zielonogórskie Świdnickie Towarzystwo
Stanowisko 4 Kultury

Badania prowadził d r  Andrzej M arcinkian. Finan
sowało Muzeum Ziemi Lubuskiej* Świdnickie 
Towarzystwo Kultury, Urząd M iasta i Gminy 
w Cybince. Pierw szy sezon badań. Cmentarzysko 
ludności kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu.

Stanowisko położone jes t w wysokopiennym lesie  na krawędzi p ra -  
doliny Odry, Odkryto 158 zespołów grobowych, przeważnie bardzo silnie 
zniszczonych.
Groby lepiej zachowane usytuowane były na głębokości £0-50 cm. .Niektóre 
z zespołów usadowione były na płaskich kamieniach, W grobach wyposażo
nych w dużą ilość naczyń /od ośmiu wzwyż/ wystąpiły ozdoby brązowe 
w tym kilkanaście szp il z wazowatymi główkami. W jednym z grobów od
kryto fragm ent złotej zawieszki skroniowej.
Jedną ze specyficznych cech cm entarzyska jes t stosunkowo znaczna ilość  
/około 35-40%/ grobów, które najprawdopodobniej są  pochówkami dzieci. 
M ateriały i dokumentacja z badań znajduje się  w Oddziale Archeologicznym 
Muzeum Ziemi Lubuskiej,

Badania będą kontynuowane.


