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nlący aię od wszyetklch dotychczasowych kilkuset zarówno swoimi rozmiarami, głębokością, zawartością 1 nietypową stratygrafia* Obiekt ten odsłonięty został tylko częściowo, jednakie na podstawie uchwyconych 2 krańców /południowego i północnego/ 
oraz dokonanych wierceń, można orientacyjnie ustalić, iż rozmiary jego wynoszą ok. 13 x IB m / ok. 200 m2 powierzchni/.
W jego wnętrzu, wyekaplorowanym dotychczas w 29$» znaleziono na roinych głębokościach 13 pochówków zwierzeoyah. Pozostałe,Îak 1 szkielet człowieka, występowały w najbliższym sąeleds- wie. Charakterystyczne ukształtowanie, głęboko wciętych w calec, ścian 1 dna, jego rozmiary i nietypowe wypełnlsko wnę
trza łąoznie z konieketem wepółwystępujących znalezisk rucho- 
цусЬ 1 nieruchomych przemawiają za specyficzną - sakralną funkcją obiektu. Sądząc z obserwaojl stratygraficznych byłaby to 
najstarsza świątynia wśród sanktuariów kruezańekich.

Z dalszych tegorocznych odkryć na uwagę zasługuje też 
odsłonlęoie pracowni rogowniozej, sygnałleowanej wielką kon
centracją /ок. 400 sztuk/ kawałków rogu od surowca poprzez wszystkie stadia obróbki do wykończonych przedmiotów,

Przewiduje się kontynuację badań.
Haterlały eą przechowywane w Katedrze Archeologii UAK w Poznaniu.
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Badania prowadził mgr Krzysztof Walenta.Plnan- sował WK2 w Bydgoszczy oraz Katedra Aroheolo-§11 UŁ. Trzeoi sezon badań. Cmentarzysko 1 osa- a kultury wlelbaraklej z okresu wpływ<5w rsyn- skloh oraz cmentarzysko 1 osada kultury łużyckiej IV-V okres epoki brązu.

Badania prowadzono na trzech stanowiskach. Ifa stanowisku 1 gdzie wcześniej odkryto fragment wieńoa kamiennego analogloe- nego do wieńoa odkrytego w roku 1975. badaniami objęto powierz
chnię 5 arów. Odsłonięto wieniec ułożony z niewielkich polnyoh kamieni o średnicy 20 m a w centrum ślady bruku pokrywającego pierwotnie ozęść środkową omawianego wieńoa* W trakcie eksplo- 
raoji odsłonięto zarys 2 jam grobowych o wymiarach 2,5 * 4,5 ■· ł oentrum wieńca, pomiędzy jamami grobowymi zauważono wkop 
przecinający południowy ekraj jamy grobu nr 1 oraz akraj północny Jamy grobu nr 2* Sa głębokości 1,7 0 m od powierzchni odsłonięto kamienne komory grobowe uło&one z dużyoh polnych ka
mieni. V grobie nr 1 odkryto fragmenty naczyń w układzie śwlad- oząoym o Ich przemieszczeniu огав dwa miniaturowe paciorki barwy pomarańczowej, W grobie nr 2, na poziomie zalegania zwłok, 
znajdowała się wyraźnie odcinająca się warstwa szaronlebleeka- wej gliny, w której odkryto silnie skorodowaną srebrną zapin
kę, brązową sprzączkę do pasa oraz dwa paciorki szklane.
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Układ «abytków « obu Jamach grobowyoh był przypadkowy iwiad- 
osący o rabunku lub «kahumaojl zwłok. Należy dodać, ż· w«po- 
miony wkop ni· doohód«ił do poelonu na, którym odkryto m - 
bytki.Ba stanowisku 2b badaniami objęto powisrsohnlę 4 arów odsłaniając cn*ntar«ysko kultury łużyckiej i IT-7 okresu *poki 
brątni* Odkryto 22 groby oiałopalne w większości wypadków pokryte nieregularnymi, luźno ułożonymi brukani* Wśród wynie- 
nionyoh grobów wyróżniał alf gr&> poplelnloowy nr 18 i prae- 
nytymi kośćmi oras grób nr 5 Jamowy taki· я praemytymi kośćmi. Jedynym wyposalealen jaki· stwierdsono w grobach były ułamki 
пасяуб, wśród których najosęśclaj «potykano fragmenty mis ora« dwuueenyoh garnków sdobionyeh ornenentem escsypanym.Sa stanowisku 3 badaniami objęto powiereohnię 8 arów oras pro
wadzano prac· w wykopaoh gospodarosyoh sabespieosająo prey- padkowo odkrywane obiekty. Odsłonięto ślady o**dy kultury 
łużyckiej ora« kultury wielbarskiej. Ma s«csegóIną uwag« и- aługują palenieka dymarski· odkryte w beepoiridnim sąsiedztwie Jan kultury łużyckiej.
Były to niewielkie owalne Jamy o średnicy 30 do 50 cm, o głę
bokości nie prsekreeaojąoej 50 om. wypełnione iateueywnie osarną spalenizną oras bryłkami żużla własnego· Ponadto odkry
to 24 Jamjr i paleniska.Wśród wymienionych wyrótaiała alf owalna Jama o wymiarach 2&0x 230 om. W ceęścl wschodniej Jawor odkryto palenisko* W wypełnia·* ku nie stwlardsono żadnego materiału zabytkowego. Jedynym ma*· 
terlał«m sabytkowyn odkrytym na stanowisku 3 posa wepoœlanymi żużlem dymarskim były niecharaktery«tyczne ułamki ηαοαχύ kultury łużyckiej 1 wlelbarskl«j.

Badania będą kontynuowane·

LBliJSK Museum Okręgowe
woj.rsawsowaki· w RsessowieStanowisko 3

Badania prowadziła mgr Inna Barłewska.Finansowało Museum Okręgowe w Bxeesowle. Drugi «esom badań. Osada « okresu wpływów rsymekioh.Koueta s XVI w*

lyeksplorowano około 125 m powiersotmi osady, na której odkryto» « sabytków ruobomych dużą ilośó fragmentów naceyń gli
nianych, polepy, węgli dreewnyoh, koéol «wiercęcych ora« prspś- 
liki, osełki, fragmenty kamieni żaraowyoh, fragmenty prcedmio- 
tów eetalowych, żużel żelasny. odłupki kr»«lennei в obiektów kilka Jam gospodarosyoh, wśród nioh wędsarolę se śladami konstrukcji drewnianyoh w postaci śladów posłupowyoh i profilo- 
wanej polepy oras kilka palenisk usytuowanych w pobliżu Jam.

^Jdfód B*terlałów oeramiosnyoh przewalają podobni* jak w ubiegłym sesonl· fragmenty naotyń średnio«dennych leplo- nyoh ręosni·, t krawędziami prosto śolętyml odohylonyml na


