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dłużnymi brukami kamiennymi, miały kamienne obstawy jam grobowych i wyposażone były 
w naczynia gliniane (nr nr 1229, 1240C, 1242, 1248). Na uwagę zasługuje grób 1240C, w któ
rym wśród przepalonych kości znaleziono guziki brązowe, przepalony guzik kościany oraz 
szpilę brązową. W innych przypadkach spalone kości złożone były w piasku bez konstrukcji 
kamiennych (nr 1233) lub stan zachowania grobu nie dawał pewności co do tego, jaki był 
jego pierwotny wygląd (nr nr 1237, 1240, 1243). W  czterech przypadkach przepalone ko
ści złożone zostały w popielnicy ustawionej w jamie wykopanej w piasku (nr nr 1227, 1228, 
1236, 1247). W  popielnicy grobu 1228 prócz spalonych kości znaleziono 2 drobne przed
mioty brązowe. Obiekty 1238, 1240A i 1240C są najprawdopodobniej pozostałościami zni
szczonych grobów. Zalegały one wraz z grobami 1237, 1240C i 1243 w obrębie dużego zgru
powania kamieni o kilkumetrowej średnicy. Charakter tego zgrupowania nie został wyja
śniony. Dwa obiekty (1231 i 1235) to pozostałości jam wykopanych w piasku, o bliżej nie 
określonym charakterze, przypuszczalnie nie związanych z cmentarzyskiem. Znaczna część 
grobów zbadanych w sezonie 1996 pochodzi ze schyłku epoki brązu. Przemawiają za tym 
naczynia gliniane i drobne wyroby brązowe, charakterystyczne dla klasycznej fazy grupy gór- 
nośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej. Jedynie popielnica z grobu 1236 — dwustożkowata 
o ostrym załomie — reprezentuje formę typową raczej dla IV okresu epoki brązu.

Materiały przechowywane są do czasu opracowania w Instytucie Archeologii Uniwersyte
tu Jagiellońskiego (potem w Muzeum Częstochowskim), dokumentacja w PSOZ w Często
chowie. Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie „Badania archeologiczne na 
Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych".

Badania będą kontynuowane.

ślady osadnictwa kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu — wczesna epoka
żelaza)

ślady osadnictwa późnośredniowiecznego
Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie XXX-lecia w Żarach, przeprowadzone w dniach 

od 15 do 31 maja przez dr. Jarosława Lewczuka oraz mgr. mgr. Krzysztofa Garbacza i Sławo
mira Kałagate (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry), 
na zlecenie Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Zielonej Górze. Pierwszy sezon badań. 
W pierwszym etapie prac ograniczono się do zdjęcia humusu sprzętem mechanicznym wy
łącznie w obrębie pasa drogowego. W  sumie przebadano powierzchnię 7865 m2.

Stanowisko 11 — rozpoznane jako ślad osadnictwa kultury łużyckiej i okresu późnego 
średniowiecza — zostało przebadane na powierzchni wcześniej przy wybieraniu piasku.

Stanowisko 52 — rozpoznane jako ślad osadniczy późnośredniowieczny i nowożytny — 
zostało przebadane na powierzchni 200 m2 z wynikiem negatywnym.

Stanowisko 53 — rozpoznane jak stanowisko 52 — przebadano na powierzchni 800 m2 
z wynikiem negatywnym.

Stanowisko 56 — rozpoznane jak dwa poprzednie — przebadano na powierzchni 1550 m2 
z wynikiem negatywnym

Stanowisko 58 — rozpoznane jako ślad osadniczy z bliżej nie sprecyzowanego odcinka 
starożytności — przebadano na powierzchni 315 m2 z wynikiem negatywnym.

W związku z takimi rezultatami badań zrezygnowano z prowadzenia dalszych prac. Doku
mentacja przechowywana jest w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świd
nicy k. Zielonej Góry.


