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а я Jednym zniszczony »kielet ludzki. Poniżej waratwy średnio- wiec-smej natrafiono na i lady osadnictwa z okresu halsztackiego.
Materieiy zostały opracowane i złożone я Huzeum Regional

nym щ Cedyni.
Bedenia winny by<5 kontynuowane.

CHOJNICE patrz,
woj . bydgoekie późne średniowiecze

Of&fAiRÓW t gmJÉarcinowioe Polaka Akademia Sank
woj.wełfeFZtywkie Instytut Historii Kultury Me-Sfranowisfco 1 terialnej Zakład ArcheologiiNadodr^a we Wrocławiu

Badania prowadził zespół pod kierownictwem dr.Jerzego Lodowakiego, koneultant prof.dr hab.Lech Lecieje- 
wicz. Fiwmeował IBM РАН. Trzeci i ostatni eezon badań. Owada wczesnośredniowieczna /VI-7II w./·

W oeeeie tegorocznego eezotm wykopaliskowego przebadano 6̂ 0 м2 odsłaniając 4 dalaz« obiekty oraz kilkadziesiąt taetrów kwadratowych warstwy kulturowej. Odkryte obiekty nieruchowe nie odbiegają swym charakterem od eksplorowanyoh w latach ubiegłych· Łącsaie w ciągu trzech sezonów odsłonięto obszar o powierzchni 1&1T m2.
Wet-ępnie podsumowanie wyników są następujące t

1· Osada w Chwałkowie pochodząc« z VI-YII wieku jest pierw- s-zym fftanowiekiem w południowej części Dolnego Śląska, które zostało przebadane systematycznie na szerszej przestrzeni.
2. Osada zoło&ona na łagodnym stoku, prawie u stóp masywu 5l%- Éy składała się co nejaniej z 14 domostw rozmieazczonyoh 

gniezdowo na przestrzeni około 1 ha· Siady zabudowy w posta
ci płytkioh iam o wymiarach od 1,5 i 3 do 2 i 5 и * kształcie wydłużonych owali sugerują, fce były to domostwa nasienne 
prawdopodobnie o konstrukcji zrębowej.

3« Ruchomy materiał kulturowy jest nieliczny - cemifca, półfa
brykaty deren, kilka pnęólików glinianych, przedmiotów żelaznych, w tym noie i fragnent nŁttypi oraz fraeenty prataio. 
Muait ze względu na swój charakter, Jest bardzo istotny dla ustaleń chronologicznych oraz określenia zajęó mieszkańców osady. Zapewne obok rolnictwa i hodowli trudnili się wytwarzaniem kamieni Żarnowych z granitu ólężańskiego. Pozyskano takie dowody świadczące o pędzeniu dziegcitu. Ceramika, zwła
szcza zespoły jajowatyoh naczyń całkowicie ręcznie lepionych
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wnoszą oenne dane do wypracowania kryteriów chronologicznych najstarszej fazy wczesnego średniowiecza w południowej ceęś- 
ol Dolnego Śląska*

Charakter zabudowy osady, budownictwo gniazdowe, naziem
ne oraz ruohouy materiał kulturowy, głównie ceramika, mimo pewnych elementów typu praskiego pozwalają wiązać oaadniotwo w Chwałkowie ze strefą kulturową nitu środkowopolskiego,

4* Z uwagi na chronologie 1 charakter Baj ęć mieszkańców osady 
■tanowi ona ważne ogniwo w rozpoznaniu kształtowania się 1 rozwoju osadnlotwa w mikroregionie masywu Slęiy,
Materiały 1 dokumentacja с badań znajdują tlę w Zakładzie Archeologii Nadodrza IHKH FAN we Wrocławiu,

OlCHOWO, gm.Krzywiń patrzwoj.leszozyńskle wczesne średniowiecze

CZARKA CERKIEWNA,gm.Grodzisk Państwowe Muzeum Archeologicznewoj,białostockie w WarszawieStanowisko 3

Badania prowadziła mgr Ludgarda Długopolska«Finansowało EWA w Warszawie* Flerwszy sezon badań. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w obudowie kamiennej■

Stanowisko położone jest na żwirowym wzniesieniu oddalonym0 około 600 m w kierunku północnym od ostatnich zabudowań wsi1 około 200 m w kierunku wschodnim od drogi prowadzącej z Сtarne J Cerkiewnej do Siemion. Wzgórze zostało w 2/3 rozwiezione,a pozostała 1/3 uległa poważnym zniszczeniom, Z informacji właściciela gruntu wynika, ie przy kopaniu żwiru wydobywano szkielety zalegające na głębokośol 1,5 - 2,0 n. Ocalała powierzchnia wzgórza wynosi około 1600 m2. Najlepiej zachowana jest część południowo zachodnia /ary t 7.0,9,10/ z widocznymi na powierzchni, częściowo zachowanymi, kamieniami obstaw.
Badania w СsarnęJ Cerkiewnej podjęte zostały ze względu na systematyczne niszczenie obiektu przez Wybieranie żwiru. Były to przede wszystkim badania sprawdzające 1 miały na celu ustalenie stanu zniszczeń pozostałej części cmentarzyska oraz ogólne zorientowanie się w typach występujących tu grobów.
Ogółem przebadano 200 m2* Badania prowadzone były na arze 2, najbardziej zniszczonym, przylegająoym bezpośrednio do obrywu plaśnicy 1 na arze 7. Na arze 2 na głębokości 40 i 60 om od powierzchni odkryto trzy szkielety pozbawione wyposażenia. Brak kamieni obstaw 1 zwartych bruków. Ar Θ w ozeâoi zachodniej posiadał częściowo zachowane kamienie obstaw i dość zwarte bruki·
Badania będą kontynuowane*


