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РггеЬа<Зайо powler zchnlę 80 Мя głębokości około 40 cm uchwycono wyraźny zarys plecoviska 
dymarskiego ze śladami 95 pieców dymarskich· o typowej wielkości kotlinki /kotlinka świętokrzyska - 1 /, 
zorganizowanego wedłog wariantu 2 к f. Stwiardïono podział plecowlska na eatery zespoły rozdzielone 
Ścieżką o szerokości około 50 an. Podział taki świadczyć może o prowadzeniu długofalowej, realizować 
oej podczas kilku sezonów, działalności produkcyjnej. Lewy ciąg plecowlska został częściowo zniszczo- 
ny przez wczesno średniowieczną chatą o wymiarach 3,5 к 2,5 m, łł północno-zachodnim narożniku obiektu 
stwierdzono koncentracją cei imiXl ze starszej fazy wczesnego średniowiecza i przepalona kamienie, и 
bezpośrednim sąsiedztwie piec owiska znajdowało nią szereg вас leśni ad o charakterze kulturowym, ich 
wypsłnlska zawierające rumosz żużlowy, rozkruezone fragmenty szybów, węgiel drzewny i grąpy, świad
czą, że były to typowe jamy przypiecowiskowe towarzyszące zazwyczaj piecowlskom. Przy eksploracji 
jednej z nich znaleziono interesujący fragment cegły szybowej o wymiarach 19 z 23 m  z zachowanym 
cząściowo otworem dmuchowym.

NOWY ftkOOSlEC, gm. Krosno Odrzańskie Polska Akademia nauk
woj. zielonogórskie Instytut Elztorii Kultury Materialnej
Stanowisko 9 Zakład Archeolog11 Nedodrza

we tfrocławlu

Badanie prowadził doc. dr hab. Grzegorz Domari ski, Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko kultury łużyckiej i luboszyt- 
kiej.

stanowisko zostało odkryte v okresie międzywojennym /jako znalezisko luf ne noża półksiężyce- 
watego/. Ił trakcie badań powierzchniowych w 1986 r. na ścieżkach przeciwpożarowych w lesie znalezio
no ułamki ceramiki i ciałopalenia. Otentarzyeko znajduje się na szczytowej partii rozległego płaskie
go wzgórza, znajdującego slą na wysokiej terasie Bobru. Wzgórze przecięte jest rozwidlającymi się na 
nim liniami kolejowymi z Krosna Odrzańskiego do Gubina 1 Lubska, ślady cmentarzyska odkryto po dwóch 
stronach linii kolejowej do Lubska,

W ramach badań rozpoznawczych objęto eksploracją ścieżkę przeciwpożarową na długości 27 m 
/ma ona szerokość 1,6 a/t północną skarpę toru kolejowego. N wykopie o powierzchni 49,6 o* odkryto 
osiem grobów kultury luboszyckiej - 6 jamowych, popielnicowy Ł popielnicowy obsypany stosem. Wszystkie 
groby, których wyposażenie pozwala na określenie chronologii, pochodzą z II fazy kultury luboszyckie 
/Cj /. W grobach' 1, 2, 4, 7 odkryto ułamki grzebieni typu Al Tfibnas, a w grobie 6 grzebień typu В Tho
mas, ale przypuszczalni« z zapinką z VI grupy Almgrena.

H skarpie linii kolejowej odkryto dwa w różnym stopniu zniszczone groby popielnicowe kultury 
łużyckiej z Ш  o*a.b., wyposażone tylko w ceramikę«

Materiały 1 dokumentacja są przechowywane w ш  шкн pan we Wrocławiu,

Badanie będą kontynuowane*

ORLIM, gm. Maciejowice Państwowe Muzeum Archeologiczne
woj, siedleckim w Warszawie
stanowisko 5

Badania prowadziła dr Katarzyna Czarnecka przy współudzia
le mgr.Zbigniewa Nowakowskiego. Drugi sezon badań. Cmenta
rzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzym
skiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich >

2Przebadano 3QQ m odkrywając 30 grobów ciałopalnych, w tym 19 popielnicowych 1 11 jamowych. 
Schwycono północno-wschodnią granicą cmentarzyska.

Najstarsze groby pochodzą z fazy A?, najmłodszy z« schyłku fazy i grobów z młodszego obru
su przedrzymskiego pochodzą dwa miecze jednoaleczne /z fazy 9?ób 65 1 z fazy A^ grób 53 a/, miecz 
obosieczny w pochwie /grób 45a/, umbo typu 6 wg Bohnasoka i wysokie, stożkowate zbliżone do typu 8 wg
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Bohnsacka, mały Lmacz, Liczne groty, jeden wycinany faliście zdobiony wytrawionym ornamentem /grób €6/, 
szvdła, noie, igły« zapinka misaczkowata ze schodkowym ażurem na pochewce /grób €5/, zapiski typu M 
oraz szpila żelazna z otworem na główce*

Z fazy ^  pochodzą dwie zapinki brązowe, mała crąbkowata i typu A 6 8, одЬо typu S wg Jajuia 1 
wąski imać z г kolie tymi płytkami do nitów* Najwięcej pochówków pochodzi z fazy B^. Do najciekawszych 
nabytków należy szklany puchar typu В 185 /grób 52/, dwa Importowane prowlncjonalnorzymsfcie miecze 
groby 52 1 4Sb/, jeden z inkrustowanym brązem przedstawieniem Marsa, liczne; groty, швЬа wyłącznie ty- 

7 sr imacze z wachlarzowa tymi płytkami do nitów, noże, krzesiwa, ostrogi. Na uwagę zasługuje mały 
Trot z zadziorami-· i ostro zakończonym, lekko odgiętym “wąsem" odchodzącym od zakończenia tuleji /grób 
i Sb/. Stosunkowo niewiele jest zapinek, jedynie dwa egzemplarze - żelazna zapinka o esowatym kabłąku z 
tulejkami nałożonymi na sprężynkę /grób 67/ 1 żelazna zapinka 6 ear li 7 grupy Alzigrena /grób <5Б Λ  
>ość liczne są żelazne sprzączki półkoliste, К grobie 4Sb znaleziono dwie żelazne sprzączki z rozwidl 
cnym kolcem, w tym jedną ze śladami inkrustacji srebrem.

Materiały z badań złożono w РНЛ.

Badania będą kontynuowane.

СjRY, gm. Czersk Uniwersytet Łódzki
fesj. bydgoskie Katedra Archeologii
Stanowisko l

Badania prowadził dr Tadeusz Grabarczyk* Finansował Uni
wersytet Łódzki ijMKZ w Bydgoszczy. Dwudziesty drugi sezon 
badań. Cmentarzysko płaskie i kurhanowe kultury wtelbarafciej.

Przebadano obszar 15(L m2 odkrywając zaledwie 3 groby szkieletowa /nr 544-546/, Badania prze- * 
pi ''wadzono v południowej i południowo-wschodniej części <aaantarzyaka*

Jeden tylko pochówek zawierał wyposażenie pozwalające datownd go na okres pdźnorryński.

Dokumentacja 1 materiały znajdują się w Katedrze Archeologii UŁ oraz w Biurze Badań 1 Dołaswntacjl 
Ze ytków w Bydgoszczy.

Badania będą kontynuowane.

0. LÛNKI
w 1* wrocławskie 
s- onowlsko i

Г WŁONO, gm* Czerniejewo Muzeum Początków Państwa Polskiego
w j. poznańskie v Gnieźnie
t'anowisko 16

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżewski, Finansowało 
Muzeum Początków- Państwa Polskiego w Gnieźnie. Trzeci se
zon badań. Osada z okresu wpływjw rzymskich, ślady osad
nictwa neolitycznego, osada wczesno« i późnośredniowieczna.

łałoiono wykopy o powierzchni 175 (n2, długo ici 5α u, a nerokoicl i,5 - 5 я, przecinaj gc wzdłui 
1 ii W - E północny skraj osady*

Odkryto dwie dalsze półzlenianU, usytuowane na osi w - s ,  których konstrukcje wspierały się na 
stupach, a fSelany były uszczelniona glin*, w pdłzieaianco ruf 5 odsł. ilgto pod warstwą rnmowlaka znisz
czone palenisko gliniana, ktdra tworzyła glina czgdolowo w postaci zwartej płyty z fragmenta» 'cegiełki' 
kształtu owalnego lub kolistego. Prdcz tego odkryto 17 palenisku jedna iimn/7/ z polepa oraz pozosta
łości zniszczonych ohlektdw z epoki neolitu.
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