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BIBCZ, gm.Brody Muzeum Zieni lubuskiej
woj.zielonogórskie « Zielonej Qôrte

Badania prowadził mgr Krzysztof Onzol. Fi
nansował WKZ w Zielonej Oórze. Pierwszy a·- son badań* Osada 1 cmentarzysko z okresu 
«pływów rzymskich.

Stanem laka położone są na odosobnionym wzgórzu anajdują
cym się na zachód od północnego krańca wsi ora* na południe od cmentarza. Stanowisko Jeet bardzo zniszczone przez lic»ne «ko
py po wybranym plasku. Przebadano obszar 411 m2.

Wykop został zlokalizowany na krawędzi piaskowni, я mlaj- 
aou gdzie w latach 1881. 1939* 1973 1 1976 odkryto pojedyńoze groby oraz obecnie w ioianie wyblereyska duże palenisko, ffyeksplorowane zostały kolejne cztery groby jamowe ludności kultury luboszyckiej z przełomu faz 02 1 Cl oraz piec, czteryi any 1 32 ilady słupów z osady datowanej na sebyłek fasy 01 fazę 02. HaJliczniej wyposażony grób, oznaczony jako nr 8, zawierał między Innymi grzebień kościany, trzy żelazne okucia końo* pasa, dwie sprzączki, krzesiwo, nóż· Odkryty piec, owalny w zarysie, miał postać niecki o głębokoici 40 om wyłożonej kamieniami polnymi spojonymi gliną. Prawie oałe wnętrze wypełnione było dużymi bryłami polepy konstrukcyjnej spojonej przepaloną gliną. Solidna konstrukcja wskazuje, ze Jest to aolna partia dużego pieca, przypuszczalnie chlebowego lub do wypału 
oeramiki. Jedna z wyekaplorowanyoh Jam zawierała interesujący materiał w postaci ciężarków tkackloh, przę611ków, llosnyoh ułamków ceramiki, w tym także toczonej,oraz szydła. Ha dnie 
Jamy spoczywał obcięty róg jelenia.

Prace będą kontynuowane.

BISKUPICE, gm.Brwlnów Muzeum Starożytnego Hutnlo-woj*warszawskie twa Kazowleoklego w Pruszkowie

Badania prowadził mgr Stefan Wojda. Finansował Zarząd Autostrad. Drugi sezon badań. Osada kultury łużyoklej z epoki brązu 1 osada produkoyj- na późnolateńsko-rzymska.
Kontynuowano ratownloze badanie częioi stanowiska zagro-
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śoneoo budową autoetrady. praca·! objęto obesar 4196 и2. Odkryto 748 obiektów# Z fasą plerwecą /оавал kultury łużyckiej/ wią- mu$ noto* ok. 250 jam typu oeadnloeego, eawierających naJoe«ś- oiej niewielkie ilottol ceranlki. Z faay drugiej /oead* produkcyjne póinolatedako-rayraek»/ poohodsi 31Э pieoow fcmtnloeych do wytopu 6*1*2«, 38 palenlak, 3 obiekty aieackalne /p<Si*ie»lenki/, 2 poobdwfci koni, jeden poobówak ludekt/̂ rtfb kilkuletniego chitfp- 
o· bes wypoaaéenlâ/ oru 136 jee typa oMtelessgo*
Fu m  t*goTocne sskotoeyły ratowanie osféoi ом4у leśąoej w pe
el· pveywsbeb robót slewayob. fcąomie w dwu eesooaoh »badano 
obesar 10.667 *2 odkrytejąo 1637 obiektyw w tya 917 pleoów faut- nieayob.

Materia^ są ełofcme w Huaeua Staro Igr*»· go Hutnictwa Ha- 
sowle«kŁ*to w Frankowie.

Badania bfdą kontynuowane.

mSSŚÓ iCWAWИ  pat г»woj.włoełaeaki· neolitStenowlsko 4

CIMKI, ».Łaaowlo· Wielkie «ojewódakl Kooearwator Nabytkówwoj.»polaki« Arobeołoglesnyeb w Opola

Badania prowadslł *gr ffojeleoh Ьопак.Яьвпво- waż ЯКи w Opolu· H«xweejr ее son badać. Osada produkcyjna/т/ » okreau wpływów г»утаекich.

StMMWlaico połoftow  J»*t ok· ТОО ш na pókmooag· weohàd od 
■r to ia w t  Badonlo /k o lo * l i  O larlfl/ l*iąoyeta p n r  droda· O leeno- 
Kluaaberk na «kraju p ó l law**o Ь г м ш  Stobrawy, w snlaalooyoh  
ponad j e j  d o lin #  M lw M ą , aa pola  J.Jatfklvw loaa 1 J * D e jl.

Рт**Ь«4лсо ob*aar 1,5 ara. Odkryto 2 obiekty o «barattera* 
■LMafcalwgoapodareayn, 3··* * warwtwą apalwiaay o eberaJrte- T—  prodÄkoi-Jey* m i  obiekt o érednloy ок. 200 ον. я rsuela poaloapm kol le to go imitoHu, abudowro « fcMalml. Bateriai wlą- 4*7 t*n kollaty, kaalaimr obiekt poddany był dalałanlu яуао- kleb tiM B m tay. Ma osfśoi «ykopu etwlerdeoao wyetepowaaie wnr- •twy kulturowej, atanowlia ją e »aro-popielata aiamU, ołowie le róteląo« alf od huwnwu 1 uwieraj д о  dwóch naeeyd, duJą llo« iu*la iela*nego o atrokiima ••plowatej, rud« Aelasa i polepa. Утад—  at j«dnego ■ naoayd Motea datowaô oa okree halaataokl dzuglago na okr·· wpływ«· raymklch, tyatypowanie poaadto я obrąbie obidktow dwóeb wantw kulturowych »ttgerowaioby dwukrotna aa·ladlania t*J oaady. Z uwagi na przebadani« niewialklago obaaaru s pałnlejeią obarmktazywtyką owady naleftałoby pooeekad do osaau podjęola badali sa wlekssą akalf»


