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nic). Kontynuowano badania pracowni krzcmicniarsktcj próbując w yjaś
nić charakter szlaki znajdowanej w warstwie halsztackiej.

W południowej części stanowiska okazało się , że w miarę posuwania 
się w kierunku strumienia, a więc na południe coraz rzadziej występuje 
łużycki materiał zabytkowy, mimo występowania w dalszym ciągu warstwy 
kulturowej.

W części południowo-zachodniej odkryto dalszy ciąg rowów, które 
prawdopodobnie otaczały osadę lub je j część . W niedużej odległości na 
wschód od rowów odkryto duże skupienie dobrze zachowanych jam o g łę
bokości dochodzącej do 90 cm. Kilka niezbyt wyraźnych zarysów jam od
kryto takie po "zewnętrznej" stronie rowów. W warstwie humusowej wy
stępowała nieliczna ceramika z okresu wpływów rzymskich, natomiast w 
piasku sporadycznie znajdowano wyroby krzemienne.

Najbardziej interesujące rezultaty osiągnięto w części północno- 
wschodniej stanowiska. Ponad metrowej grubości halsztacka warstwa kul
turowa dostarczyła dużej ilości ceramiki, przęślików i zżużlonej polepy. 
Natrafiono także na ciemniejszą plamę spalenizny. Znaleziono w niej i w 
jej najbliższej okolicy kilka fragmentów glinianych, niszczejących form od
lewniczych, fragment tygla, duży kawał polepy i sz lak i. Pod warstwą łużyc
ką badano warstwę związaną z kulturą św iderską. Odsłonięto dalszy fra g 
ment odkrytej w poprzednim roku pracowni oraz prawdopodobnie natrafio
no na pozostałości drugiej krzemienicy o podobnym charakterze.

Badania będą kontynuowane.
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Stanowisko 3 położone jest na terasie nadzalewowej Nysy Szalonej 
tworzącej niewielki półwysep wcinający się w nadrzeczne łąki. Stanowis
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ko 4 leży również na terasie  nadzalewowej, lecz na wysokim w tym m iej
scu wzniesieniu. Łącznie na obu przebadano 1664 m2. Odkryto 130 jam 
w tym 3 paleniska i 100 śladów po słupach.

W jamach kultuty łużyckiej i kul tuty przeworskiej znaleziono wy
łącznie materiał ceramiczny, były to ułamki naczyń stołowych i kuchen
nych, lepione ręcznie 1 wykonane na kole, grzechotkę i przęślik i.

W jamach z okresu wczesnośredniowiecznego, poza ceramiką zna
leziono również noże, sierpy, brązowy pierścionek, srebrną monetę 
oraz grudki żużla szklanego 1 żelaznego.

Prace będą kontynuowane.


