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z drogą wiodącą do Strzepcza. Oddalone jest od siedlisk wsi Mlloszewo 
o około 500 m. Wystąpiły ślady osadnictwa od paleolitu a i  do czasów nowo
żytnych. Paleolit reprezentowany Jest przez znalezione na powierzchni z ie
mi dwa wióry z popielatego krzemienia.

W 1953 i 1975 r .  przeprowadzono na "O strej Córze" badania ratowni
cze, w wyniku których zabezpieczono 5 grobów skrzynkowych kultury wschód- 
niopomorskiej z okresu Hallstatt D. Szósty grób odkryto w bieżącym sezonie. 
Grób był niezniszczony, obwarowany płaskimi płytami łupanego piaskowca.
W prostokątnej skrzyni kamiennej znaleziono 6 popielnic barwy lśn iąco-czar- 
nej, z tego trzy mniejsze w pozycji leżące j. W jednej z nich znajdowało się 
6 żelaznych kółek średnicy około 5 cm. Kółka te owinięte były ukośną taśmą 
z brązu, tworzącą plastyczne zdobienie. Obecny stan zachowania nie pozwala 
na bliższą analizę ozdób.

Wszystkie popielnice posiadają stożkowatą szyjkę oddzieloną od banias
tego brzuśca plastyczną taśmą. Pokrywy posiadają zakładkę wpuszczaną do 
wewnątrz.

Przeprowadzono także badania powierzchniowe na całym wzgórzu. 
Stwierdzono występowanie dużych ilości ceramiki średniowiecznej, a nawet 
z okresu nowożytnego. Znaleziono fragmenty kafli z polewą barwy ciemno 
zielonej 1 bez polewy, z ornamentem plastycznym figuralnym i geometrycz
nym, nóżki patelni i fragmenty innych naczyń glinianych, datowanych na XV- 
XI! wiek. W rowach sondażowych natrafiono na 7 palenisk. Stratygraficznie 
występowały ponad grobami. Posiadały one nieregularny układ kamieni, ś re d 
nica ich wahała się od 0 ,8  - 1,6 m. Warstwa spalenizny - od 0 ,35  - 1,10 m - 
zawierała jedynie nieliczne fragmenty ceramiki. Paleniska, datowane wstęp
nie na okres średniowieczny, występują na terenie cmentarzyska halsztackie
go /najbliższa uchwycona odległość w dotychczasowych badaniach wynosi 7 m /.

Wyniki badań powierzchniowych i sondażowych sugerują, iż osadnictwo 
średniowieczne 1 nowożytne nawarstwiło się na tym terenie na wcześniejsze 
cl ementy kulturowe.

Badania będą kontynuowane.

NOWA MĘCINKA, gm.Męcinka patrz
woj.legnickie okres wpływów rzymskich

NADOLE, gm.Gniewino P .P .Pracow nie Konserwacji
woj.gdańskie Zabytków Pracownia Archeolo

gie zno-Konserwatorska 
Oddziału w Warszawie

Badania prowadziła mgr Irena jarzębska. Finansowała Dy
rekcja EW "Żarnowiec" /w budowie/. Czwarty sezon b a



- 9 2 -

dań. Osada kultury łużyckiej z przełomu V okresu epoki 
brązu i okresu halsztackiego.

Przebadano obszar o powierzchni 520 m2 eksplorując 47 obiektów. 
Najliczniej reprezentowane były jamy /29 obiektów/, do których zaliczo
no obiekty o różnej wielkości / średnicy od 50 do 150 cm /, różnorodnym 
wypełnisku oraz funkcji - często trudnej do określenia. C zęść z nich 
pozbawiona była materiału zabytkowego.

Natrafiono również na dalsze paleniska /6  obiektów/ wypełnione 
głównie spalenizną i granitami, nierzadko silnie przepalonymi. Tylko w 
jednym palenisku były fragmenty naczyń glinianych, w pozostałych żad
nych materiałów zabytkowych nie znaleziono.

Do najciekawszych obiektów należy zaliczyć 2 półziemianki. W wypeł- 
nisku jednej z nich znaleziono liczne fragmenty naczyń glinianych oraz 5 
przęślików. Druga zawierała wewnątrz skupisko granitów średnicy do 
50 cm ., nieliczne fragmenty naczyń glinianych i kości zwierzęcych.

W obu półziemiankach stwierdzono zaleganie regularnego, w planie 
okrągłego "bruku" kamiennego, w pierwszym wypadku wystąpił on nad pół- 
ziemianką, w drugim obok.

Na terenie osady odsłonięto 11 grobów ciałopalnych jamowych, które 
wystąpiły w dwóch skupiskach. W wypełnlskach grobów stwierdzono obec
ność szczątków stosu, przepalonych kości oraz fragmenty ceramiki. Trzy 
groby obwarowane były kamieniami.

OLESNO - WALCE Stowarzyszenie Miłośników
woj.częstochowskie Olesna w Oleśnie S I .
Stanowisko 4

Badania prowadził mgr Wojciech Łonak. Finansowało 
Stowarzyszenie Miłośników Olesna. Pierw szy sezon 
badań. Cmentarzysko kultury łużyckiej z okresu hal 
sztackiego.

Stanowisko położone jest na wyższej terasie  lewego brzegu S tobra
wy, około 200 m na południe od zabudowań byłego majątku Walce /znane
go też w literaturze archeologicznej pod nazwą Wronczyn/ położonego w 
administracyjnych granicach Olesna, na południowy -wschód od jego cen
trum, około 500 m na północ ód stanowiska 3.

Badania sondażowe objęły powierzchnię ponad 1 a ra , przeprowa
dzono je z uwagi na zaplanowane w tym miejscu prace ziemno-budow
lane.


