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I iformator Äreitdogicoiy

następujące warstwy; 1 . współczesny humus leśny; 2, warstw* żółtej gliny: 3. warstwa ilasio-glioiasM 
(o miąższoid do 25 cm); 4. zalegąjąc* bcïpoirednio na ,,calcu" warstwa ilajto-gliniasu o dużej zawartoid 
razdrcbionych węgli <kzewnych (miąższość do 20  cm).

Warunki glebcwe u możliwi ty otrej lenie zasięgu pierwotnego nasypu kurhanu o kształde owalnym (wymiary: 
2.88 x 2,36 m) oraz rozległego. nerkw atego zagłębienia (o głębokości do 30 cm) znajdującego n ę  od południowej 
j zachodniej «trony nasyp«. Możliwe było także »twierdzenie, i i  miejsce wybrane pod budowę kopca, zostało 
oczyszczone z warstwy humusu oraz, prawdopodobnie, częid  »tropwej poziomu wymywania.

W warstwie nr 4 oraz w niewielkim stopniu w warstwie nr 3 zalegały liczne fragmenty ceramiki (prawdopo
dobnie z jednego naczynia) o cechach, ktńfe poiwalają na wstępne jej datowanie na II fazę wcżesttego śred
niowiecza. Na powierzchni, w humusie leinym, natrafiono na kilka fragmentów ceramiki p&tnośredniowieczncj 
i nowożytnej

Pod i w nasypie, a takie nigdzie w jego najbliższym otoczeniu. nie natrafiono na pozoetałoid szczątków 
kostnych.

tud ia ia  bfdą kimłyntiowanc.

IMiłuki. gm. Hłk woj. suwalskie S l 4 patrz paierait 1 mezolit 
Nowa Ship* —  Łazy woj. kidcckic SL 8 pttrz okres rzymski

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Białymstoku_________________________

Badania prowadzili mgr Krystyna Bieńkowska. Finansował WKZ w Białymstoku. 
Pierwszy sezon badali. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne z grobami w obudowach 
kamienny di.

Cmentarzysko położooe jest na stoku wysoczyzny opadającej ku rzece Silna, w odległości ok. 300 m na 
południc od jej deku. w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań Stanisława Siekierko.

Zachodnia c ię l i  cmentarzyska pominięta jest licznymi krzewami We wschodniej części, odsłoniętej, 
widoczne były obstawy grobowe. Badania miały na celu rozpoznanie stanowiska w miejscu planowanych wyk
opów pod przyszły budynek gospodarczy.

Założono również wykop w miejscu, gdzie obsuwy grobowe były dobrze zachowane. W obu wykopach nie 
stwierdzono jakiegokd wiek materiału zabytkowego oraz śladów wcześniejszych w kopów.

Trzeci wykip założono na wschodnim skraju cmentarzyska. Znaleziono tam kilka fragmentów ceramiki 
wczcioodredniowieczncj, zdobionej Żłobkami dookolnymi.

Dokumentacja i materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Biały nu loku.
Badania nłc będą kontynuowane.

Obniżę, gm. D robkzya, 
woj. białostockie,
St, 1, AZP: 57-81/1

O b r·, gm. Wolsztyn, 
woj. tldotiogd raicie, 
SL 73, AZP: S»-19/B2

Muzeum A rcheologiczne Środkow ego 
Nadodrza w Zielonej G ürte_____________

В «dani a prowad ził mgr Jarosław Lewczu к (autor sprawozdania) przy współudziale mgr 
mgr Joanny Aksamit i Małgorzaty Lewczuk. FisatksowałltZA w ZidoatjG órze. Drugi, 
ostatni sezon badań. Oaadi wczesnośredniowieczna (VII/VIll-VJIWX w,).

Кому nucw aro badania z 1987 r. mające na cehi dokumentację osady niszczonej przemysłową eksploatacją 
piasku. Przebadano około 400 т г, na skraju południowym, zachodnim i północnym stanowiska. Część centralna 
i wschodnia zostały zniszczone ju t  wcześniej wskutek poboru kruszywa.

Zlokalizowano 23 obiekty — mieszkalne i produkcyjne, związane z produkcją metalurgiczną, produkcją 
dziegciu, wędzarnie. Wiród zabytków ruchomych najliczniejszą grupę stanowiły fragmenty ceramiki (ponad 5000 
sztuk). Wydzielono 45 zabytków specjalnych, jak np, przęiliki, paciorki, rozderacze kamienne, osełki, gładziki 
kościane, tłoczki, nożyki, krępuice, haczyki, krzesiwka.

Jako material luźny stwierdzono mezolityczne i neolityczne wiüry, odhipki i rdzenie krzemienne, fragmenty 
ceramiki kultury łużyckiej datowane na trzeci okres epoki hrązu.

W kilku miejscach, na stropie zachowanej warstwy kulturowej wiążącej się г osadą z VIII wieku, stwierdzono 
występowanie bardzo słabych iladów osadnictwa rożprwzcnego z XI ί XII/X1H wieku oraz późnego śred
niowiecza.

Material zabytkowy i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza 
w Zielonej Górze.

I  Olesno — Waloe, wcj. częstochowskie S l 16 patrz okres halsztacki 
I  Opatowie«, gm. Radziejów woj. włocławskie SL 36 patrz neolit


