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la przykryta baniastym garnkiem zdobionym pionowymi żłobkami. 
Obydwa naczynia wypełniały koéci. Obok leżały jeBzcze dwa naczy
nia zniekształcone w ogniu, przy czym jedno z nich, uchaty garnek 
na nóżce, miało ucho przekute w ten sposób, że utworzony kanalik 
służył jako dodatkowy wylew. Grób ten był wkopany w płaszcz ka
mienny grobu 16.

Badania będą kontynuowane.

. NIESUŁOWICE, gm. M ilicz Muzeum Archeologiczne
woj. wrocławskie we Wrocławiu
Stanowisko 2

Badania prowadziły: mgr Elżbieta Noworyta 
i mgr Joanna Domańska, konsultował prof, dr 
Bogusław Ge di g a. Finansowało Muzeum Arche
ologiczne we Wrocławiu, Piąty sezon badań. 
Osada wielokulturowa: kultura łużycka IV/V 
brąz i okres halsztacki, wczesne średniowiecze 
VII wiek.

W sezonie wykopaliskowym 1980 r . przebadano obszar 2, 5 ara, 
odkrywając 17 obiektów. Większość to jamy odpadkowe, zasobowe 
i paleniskowe kultury łużyckiej. W 2 jamach stały naczynia zasobo
we. Ponadto zbadano chatę o wymiarach 3,30 x 2,10 m. Wypełnisko 
je j stanowiła czarna, smolista próchnica z nielicznymi węglami 
drzewnymi, grudkami polepy, ułamkami źle zachowanych kości i  sko
rupy. Na podstawie ceram iki chatę datować można na VII w. Drugi, 
mniejszy obiekt wdzesnośredniowieczny wkopany był w jam ę łużycką. 
Pochodzi z niego fragment dna naczynia z odciskiem osi.

NOWA CEREKWIĄ, gm. K ietrz Konserwator Zabytków
woj, opolskie Archeologicznych
Stanowisko S w Opolu

Badania prowadziły Wanda Łobaczewska 
i Iwona Ziółkowska, Finansował WKZ w Opolu. 
P ierw szy  sezon badań. Osada kultury łużyckiej 
z wczesnego okresu epoki brązu.

Stanowisko położone jest około 500 m na północ od wsi, po obu 
stronach drogj prowadzącej do Głubczyc i je j skrzyżowania z drogą 
polną biegnącą w kierunku wschodnim. W obrębie stanowiska założo
no dwa wykopy o powierzchni 20 m2 i 42 m2. Eksploracją objęto 
łącznie 62 m2, rejestrując 4 obiekty. Wykop I usytuowany był około 
10 m na wschód od szosy, wykop II - 30 m na zachód od niej. Od
kryte obiekty reprezentowały pozostałości osady kultury łużyckiej
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/obiekt gospodarczy i chata wraz z dołkami po słupowymi, jama za
sobowa oraz palenisko/. M ateriał zabytkowy wystąpił w rozrzucie nie 
tworząc wyraźnie zarysowanych skupień. Wyjątek stanowiło palenisko 
/wykop n/, gdzie duże ułamki naczyń glinianych /zniekształconych 
działaniem wysokiej temperatury/ znajdowały się pod jego .jądrem 
oraz jama zasobowa* /wykop 1/ w której materiał zabytkowy- grupował 
się w je j dolnych partiach. Za ciekawsze znalezisko należy tu uznać 
2 fragmenty uszkodzonego kościanego gładzika. Z obiektów, warstwy 
kulturowej i  ornej uzyskano znaczne ilości materiału zabytkowego, 
którego przegląd pozwala datować przebadaną część osady na wczesny 
okres epoki brązu.

Materiał zabytkowy znajduje się w Biurze Dokumentacji Zabytków 
w Opolu.

Badania nie będą kontynuowane,

NOWY TARG, gm. Stary Targ patrz
woj. elbląskie okres wpływów rzymskich
Stanowisko 6

Kurhan 2

Kontynuacja badań z poprzedniego sezonu. Obok wcześniej prze
kopanych dwóch ósemek, przebadano dalszych trzy. Odsłonięto dal
szy ciąg kręgu kamiennego na obrzeżu nasypu, którego średnica wy
nosi co najmniej 16 m. Obserwacja nawarstwień zdaje się wskazywać, 
że należy się liczyć  z możliwością wkopu rabunkowego w partii cen
tralnej nasypu, podobnie jak to miało m iejsce w kurhanie 1.

Z zabytków ruchomych znaleziono w nasypie 25 fragmentów ce
ramiki, z których na uwagę zasługuje fragment z plastyczną listwą 
dookolną, jak też fragmenty naczynia o powierzchni tekstylnie chro- 
powaconej. Do ciekawszych należy również znalezisko fragmentu ka
mienia Żarnowego,

Przewiduje się kontynuację badań.

OBORNIKI ŚLISKIE Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno-Konserwatorski 
we Wrocławiu

woj. wrocławskie 
Stanowisko 4

Badania prowadził mgr Witold Szmukier. Finan
sował WOAK we Wrocławiu. T rzec i sezon badań. 
Cmentarzysko kurhanowe z II okresu epoki brązu

OPOKI, gm, Aleksandrów Kujawski patrz
woj. wrocławskie neolit
Stanowisko 7


