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się w odległości 500*400 metrów po lewej stronie szosy z Toszka 
do Strzeleo Opolskich tuż ss budynkiem PORU oras drogie na tere* 
nie sąsiedniej piaskowni w kierunku południowo-wschodnim» na któ*>- 
rym snaleslono wspomniane naozynla. W toku ocsyssosanla ścian obu 
wyblersysk nie natrafiono na żadne ślady grobów halsztackich. 
Znaleziono jedynie kilka drobnych ludnych fragmentów ceramiki. 
Prey półnoono saohodnlm profilu wyblersyska odkryte sostało pale
nisko datowane na podstawie jednego fragmentu oeramlkl» na wczes* 
ną fazę okresu wczesnośredniowiecznego.

B H H  - /okolica/, pow. Sram patrs epoka brąsu

BOGDżMT» pow. Braniewo patrs wosesne średnlo-
wiecse

CBDTHIA» pow. Ohojna 
Stanowisko 2» 9» 14

Museum Regionalne 
w Cedyni

Badania prowadziła mgr Helena Malinowska. Finansowała 
PRU w Dębnie. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko z
okresu halsztsckiego /kultura łużycka/, osada a okresu 
wpływów rzymskich» cmentarzysko wczesnośredniowieczne
am i

Stanowiako 14

Badani, na ea.ntarsy.ku kultury łużyckiej /grapa gdrsycka/ 
nissoson.go orką naobanlosną aiały oharakter ratoraiosy* Caent*-
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nysko jest połatane na płaakewyśu prsy ssealo prowadsąoej da Obsj- 
ny. około 250 a na wsohód od Ośrodka Massynowego 1 okoła 750 • na 
weobód od grodalaka.

oPraekopano powlersohnlą 25 a .  Odkryta ostary groby popielni- 
ooaa. snlasoaone orką. bas wyposaśenla. Taanątrs popielało aras 
obok niob ataierdsono ślady etosu. w pootaoi drobnyob węgli drsew- 
nyeb. Pod popielnloaal ołośone były płaakla kamienie. Popialnlea 
alały baniaata brsaśoa 1 eyllndryosna asyjkl, barwą osarną.l olemn». 
brunatną. Ornaaant so śłobkdw posloayoh 1 ukośnyob oras wyolskanyog 
dołków.

Badania alały na oalu doraśne sabasplaosanla atanowlaka 1 na- 
letałoby je kontynuowaó w następnym aasonla.
Stanowisko 9

Badania ratownless objęły najbardslaj sagrośoną wybieraniem 
plasku oaęśó stanowiska.

Osada połotona jest na najnlśssaj tarasie pradollny Odry, na 
wsobód od ezoey s Cedyni do Oeinowa Dolnego.

9Przebadano powlarsobnlę 40 a ,  odkrywająo na głębokośoi 40 ea 
siealankę kastałtu nleokowatego. Wypełnlako slaalankl sagłębiona 
było w oalec do głębokośoi 220 om. W środkowej osąśpl slaalankl na 
głębokości 140 oa wystąpiło palenisko, a pod slaalanką dwa groby 
olałopalnet jeden datowany na okrea wpływów rsyaaklob* a drugi grób 
kultury łudyoklej s okraau balsstaeklago.

Z wypełnlska slaalankl, inwentars ruobomy stanowiło 1376 frag
mentów ceramiki. Prsewaśają naczynia grubej roboty o powlarsobnl 
ohropowatej. uchato kubki, nacsynla ozernione s ornamentem meandro
wym. oras fragmenty naosynla do prsetrsymywanla ftaru. Znalaslona 
równie! gliniany prsąśllk dwuatośkowaty 1 śalasną ramowatą sprsąos- 
kę do pasa.

Badania alały na oalu doraśne sabespleoseale stanowiska 1 nale
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żałoby jo kontynuować w przeszłym sezonie•
Stanowisko 2

Przebadano obszar o powierzchni 2 arów. W trakoie tegorocz
nych badań wyeksplorowano 41 grobów szkieletowych. Wszystkie od
kryte groby miały układ na osi południowy zaohód - północny wschód. 
Wśród wyposażenia grobowego wyróżnić należy 3 monety z czasów.Bo
gusława I /koniec XII w./v sprzączki do pass» paciorki szklane» 
kabłączkl skroniowe» groty strzał» pierścionki z brązu» oraz szty
let żelazny.

Odkryto również fundament wschodniej dolany budowli i ozęśó 
dolany północnej 1 południowej. Budowla usytuowana Jeat w kierun
ku półnoony wschód - południowy zachód» o długości 20 m» ezerokoś- 
cl 12 m» grubość ścian 2 m.

Wśród zabytków poza ceramiką» wystąpiły 3 monety brandenbur
skie z XV w., żelazne okuole łopaty» oraz szybki witrażów«».

W powiązaniu z cmentarzyskiem szkieletowym» można przypusz- 
czaó» że mamy tu do czynienia ze śladami kościoła z osaeów chry
stianizacji Pomorza*

Celem wyjaśnienia tego zagadnienia* badania będą kontynuowane 
w następnym sezonie.

CHODENICB. pow. Bochnia patrz okres neolitu

CZERSK, pow. Plaseozno patrz średniowiecze

D0BR0P0LB, pow. Kamień Pomorski patrz wczesne średniowiecze


