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i krzemiennym. Druga, prostokątna, posadowiona była w dolnej partii warstwy, w której
część stropową wkopane były 2 słupy, zachowane tylko w częściach przydennych.
W dalszym ciągu prowadzono analizy zawartości fosforu w glebie, pobierąjąc następne
33 próbki. Prace wykopaliskowe, jakie miały miejsce w pobliżu założonych w latach ubie
głych sond o dużej zawartości tego pierwiastka, potwierdziły przydatność tej metody
w badaniach osadniczych.
Badania będą kontynuowane.

M alec, st. 2
gm . Kęty, w oj. b ie ls k ie
AZP 105-50,—

Uniwersytet Jagielloński Instytut Archeologii w Krakowie

Badania prowadzili S. Dryja i M. Kapica. Osada kultuiy łużyckiej,
V okres epoki brązu.
‘ Literatura: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku..., s. 51-54.
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Konserwator Zabytków Archeologicznych w Opolu

Ratownicze badania prowadzili Mirosława Macewicz, Krzysztof Matusiak oraz mgr Klemens Macewicz (autor sprawozdania). Finanso
wane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Pier
wszy sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne ludności kultuiy łużyc
kiej ze schyłku epoki brązu i okresu halsztackiego.
Stanowisko jest położone we wschodniej części miasta, po południowej stronie szosy
Namysłów-Kluczbork, w obrębie terenu budowy osiedla domków jednorodzinnych. Od
kryte zostało w pol. XIX w., a potwierdzone w toku badań AZP mgr. Karola Bykowskiego
w 1990 r.
W związku ze stwierdzonym zagrożeniem pochówków odkrytych podczas nadzorowa
nia wykopów pod fundamenty budynku na działce nr 72, w październiku 1991 r. rozpoczę
to ratownicze prace wykopaliskowe. W obrębie wykopu o powierzchni 2 arów, tuż pod
warstwą orną odsłonięto rozległy dwuwarstwowy bruk kamienny, oslaniąjący niżej zalega
jące pochówki. Z uwagi na dużą pracochłonność oczyszczania i udokumentowania bruków
i samych pochówków, często z własnymi, indywidualnymi obwarowaniami kamiennymi,
a także z uwagi na bardzo niesprzyjąjące, jesienne warunki atmosferyczne, wyeksplorowano zaledwie 14 grobów spośród 24 wstępnie zlokalizowanych. Całość wykopu zabezpieczo
no przykrywając folią i zasypując.
W porozumieniu z właścicielem działki dalsze prace ratownicze będą prowadzone
w 1992 r.
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Nowy K raków , st. 1, gm. Darłowo, woj. koszalińskie patrz młodszy okres przed rzymski — okres
wpływów rzymskich

