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РггеЬа<Зайо powler zchnlę 80 Мя głębokości około 40 cm uchwycono wyraźny zarys plecoviska 
dymarskiego ze śladami 95 pieców dymarskich· o typowej wielkości kotlinki /kotlinka świętokrzyska - 1 /, 
zorganizowanego wedłog wariantu 2 к f. Stwiardïono podział plecowlska na eatery zespoły rozdzielone 
Ścieżką o szerokości około 50 an. Podział taki świadczyć może o prowadzeniu długofalowej, realizować 
oej podczas kilku sezonów, działalności produkcyjnej. Lewy ciąg plecowlska został częściowo zniszczo- 
ny przez wczesno średniowieczną chatą o wymiarach 3,5 к 2,5 m, łł północno-zachodnim narożniku obiektu 
stwierdzono koncentracją cei imiXl ze starszej fazy wczesnego średniowiecza i przepalona kamienie, и 
bezpośrednim sąsiedztwie piec owiska znajdowało nią szereg вас leśni ad o charakterze kulturowym, ich 
wypsłnlska zawierające rumosz żużlowy, rozkruezone fragmenty szybów, węgiel drzewny i grąpy, świad
czą, że były to typowe jamy przypiecowiskowe towarzyszące zazwyczaj piecowlskom. Przy eksploracji 
jednej z nich znaleziono interesujący fragment cegły szybowej o wymiarach 19 z 23 m  z zachowanym 
cząściowo otworem dmuchowym.

NOWY ftkOOSlEC, gm. Krosno Odrzańskie Polska Akademia nauk
woj. zielonogórskie Instytut Elztorii Kultury Materialnej
Stanowisko 9 Zakład Archeolog11 Nedodrza

we tfrocławlu

Badanie prowadził doc. dr hab. Grzegorz Domari ski, Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko kultury łużyckiej i luboszyt- 
kiej.

stanowisko zostało odkryte v okresie międzywojennym /jako znalezisko luf ne noża półksiężyce- 
watego/. Ił trakcie badań powierzchniowych w 1986 r. na ścieżkach przeciwpożarowych w lesie znalezio
no ułamki ceramiki i ciałopalenia. Otentarzyeko znajduje się na szczytowej partii rozległego płaskie
go wzgórza, znajdującego slą na wysokiej terasie Bobru. Wzgórze przecięte jest rozwidlającymi się na 
nim liniami kolejowymi z Krosna Odrzańskiego do Gubina 1 Lubska, ślady cmentarzyska odkryto po dwóch 
stronach linii kolejowej do Lubska,

W ramach badań rozpoznawczych objęto eksploracją ścieżkę przeciwpożarową na długości 27 m 
/ma ona szerokość 1,6 a/t północną skarpę toru kolejowego. N wykopie o powierzchni 49,6 o* odkryto 
osiem grobów kultury luboszyckiej - 6 jamowych, popielnicowy Ł popielnicowy obsypany stosem. Wszystkie 
groby, których wyposażenie pozwala na określenie chronologii, pochodzą z II fazy kultury luboszyckie 
/Cj /. W grobach' 1, 2, 4, 7 odkryto ułamki grzebieni typu Al Tfibnas, a w grobie 6 grzebień typu В Tho
mas, ale przypuszczalni« z zapinką z VI grupy Almgrena.

H skarpie linii kolejowej odkryto dwa w różnym stopniu zniszczone groby popielnicowe kultury 
łużyckiej z Ш  o*a.b., wyposażone tylko w ceramikę«

Materiały 1 dokumentacja są przechowywane w ш  шкн pan we Wrocławiu,

Badanie będą kontynuowane*

ORLIM, gm. Maciejowice Państwowe Muzeum Archeologiczne
woj, siedleckim w Warszawie
stanowisko 5

Badania prowadziła dr Katarzyna Czarnecka przy współudzia
le mgr.Zbigniewa Nowakowskiego. Drugi sezon badań. Cmenta
rzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzym
skiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich >

2Przebadano 3QQ m odkrywając 30 grobów ciałopalnych, w tym 19 popielnicowych 1 11 jamowych. 
Schwycono północno-wschodnią granicą cmentarzyska.

Najstarsze groby pochodzą z fazy A?, najmłodszy z« schyłku fazy i grobów z młodszego obru
su przedrzymskiego pochodzą dwa miecze jednoaleczne /z fazy 9?ób 65 1 z fazy A^ grób 53 a/, miecz 
obosieczny w pochwie /grób 45a/, umbo typu 6 wg Bohnasoka i wysokie, stożkowate zbliżone do typu 8 wg


