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biektów nieruchomych* Wobec poważnego zagrożenia oeady przez sto
sowanie głębokiej orki przeprowadzono natyohmlast wstępne badania 
rozpoznawczo - ratowniczew dniach od 10.-19.VI 1968 roku*

pWykop o powlerzohnl 17 m usytuowano w miejscu najbardziej za
grożonym we u. hodniej ozęśol etanówlaka, gdzie zarówno na powierz
chni jak 1 w warstwie ornej odkryto dużą ilość materiału ceramloz- 
nego i polepy, oo wskazywało na silne uszkodzenie znajdującego 
alę pod warstwą orną obiektu* Wa poziomie oaloa odkryto ślad bli
żej nieokreślonej jamy w postaci płytkiego nieregularnego zagłę
bienia, zalegająoego do głęb. 10 cm* Clemnopoplelate, partiami 
czarne, wypełniako tej jamy w części środkowej zawierało ekuplako 
dużych ułamków polepy, byó może ślad po palenisku, na oo wskazywa
łyby znalezione w pobliżu drobne węgle drzewne.
Odkryty zarówno na powierzchni osady, w warstwie ornej oraz w ja
mie jednorodny materiał wyłącznie ceramiozny składający się w blis
ko połowie z ceramiki tzw. siwej pozwala wstępnie datować tę osa
dę w przybliżeniu na IV wiek n.e.

Stopień zagrożenia atanówlaka wskazuje na konieczność prze
prowadzania tu w jak najbliższym ozaele badań wykopaliskowych w. 
szerszym zasięgu.

KSIĄŻEK, pow. Kłodzko patrz okres halsztacki

LESKO - stadion aportowy Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Badania prowadziły mgr mgr Anna Szałapata /autorka 
sprawozdania/ i Maria Zielińska* Finansowało Muzeum 
Okręgowe w Rzeszowie. Drugi sezon badań. Osada z
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tego * ary.y t i »11 •'•y.i-.. A n i  mi eazkańcy osttdy» o czym Aw h»»iczą znale* 
zim#» ułamków naczyń glinianych podobnych do występ»*J.j.jch na osa
dzie.

Jeszcze nie cały zagrożony zniszczeniom tereri i. ty zoo tul 
przebndnny. Ws l.rzym ino ekaplorucję Jamy ze zbożem ol̂ iwi )ąo m ę  
częściowego zniszczenia jej zawartości przy stosowaniu metody 
szlamów ;•-> 1«. Również pobieranie próbek całej zawartości Jurny nie 
dałoby pożądanyrh wyników przy takim ogromie materiału «• 1 i.ioa- 
i" *.o. I race postunowionu wznowić pu wypracowaniu właściwych m~tud 
b i Uwczych.

LIMANOWA - powiat patrz wczesne średniowiecze

ŁUBIE3ZEW0, pow. Gryfice Muzeum Pomorza Zachodniego
Stanowisko 2 b, 1 w Szczecinie

Badania prowadził mgr Ryszard Wałągl^wlcz. Finansowa
ło KFZ w Szczecinie# Piąty sezon bndań. Cmentarzysko 
s okresu lateńskiego i wpływów rzymskich i osada 
z okresu wędrówek ludów*

Badania są kontynucją badań zainicjowanych w 19M r. w oko
li • domniemanej siedziby "dynastycznych" naczelników plemiennych 
w okiesle rzymskim. Obok wykopalisk prowadzi się systematyczną 
penetrację terenowy, mającą na celu ujawnienie 1 wytypowanie dal
szych obiektów kompleksu osadniczego.
Stanowisko 2 b ■ osada z okresu wędrówek ludów

Nn powierzchni Brów ochłonięto dilsze zespoły potwierdza-


