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1 obiektu Nr 108 pochodzi skarb sk ładający  s ię  z 29 wiórów, poohodzą- 
cyoh z 3 rdzeni tworzących między zobą składanki J

W częśc i środkowej badanego obazaru natrafiono na ozęśolowo 
zniszczoną chatę o zarysie  czworokątnym z palenia kiom obłożonym ka
mieniami /wapleó 1 piaskow iec/ w narożnika NB. V pobliżu śolauy wy
s tą p iła  duża Ilo ść  ciężarków tkaokichj Analiza węgli drzewnyeh po- 
chodząoyoh z bolok śoian chaty; wykonana przez IjGluzę wykazała, że 
jo a t  to drzewo sosnowe. N ieliczna oeramlka pozwala datować omawiany 
obiekt na przełom okrean rzymzklogo 1 wczeznego średniowiecza.'

Badania będą kontynuowanej

NOWT DWOREK, powj Świebodzin patrz wozozno średniowiecze
Stanowisko 7

OSJAKÓW, powj Wlelud Muzeum Archeologiczne 1 Etnogra-
Stanowlzko 3 fiozno w Łodzi

Badania prowadziła agr Ewa NlsslołowgkaJ f l -  
nanaował WkZ w ŁcdzlJ Czwarty zozon badaóJ 
Ozada wielokulturowa z okreaów m ezolitu, 
n eo litu  1 opoki brązu.

wykopy wytyczono w nawiązaniu do wykonanyoh w latach  poprzed
n ich , lecz przesunięto b ardzie j w kierunku zaohodnln. koncentrowały 
z ię  one na akłonle wyaoklej teraay Warty. Zaobserwowano, źe na zbo- 
ozu teraay warztwa kulturowa znika, wydaje a lę , żo zboozo to stanowi 
naturalny, mohodnl kranie o osady J

Przekopano 45 n^ u ^akn jąe  około 2500 zabytków, w tym przesz
ło 2000 wyrobów krzenlełuych, około 300 fragmentów ceramiki 1 polepy, 
około 100 kamieni całych 1 fragmentów oraz nieoo przepalonych kości'. 
Wśród zabytków krzemiennych wstępnie wyróżniono około 150 rdzeni 
1 n arzędzi, a stosunki I lo śc i cm* pomiędzy poszczególnymi typami 
przedstaw iają s ię  podobnie jak  w latach poprzednich, a więc najwlę- 
ooj uzyskano skrobaczy 1 odłupków łuskanych oraz zhrojnlków, przy 
ozym pierwsze mlojsoo zdecydowanie zajmują tu ta j trapezy. Ceramika 
reprezentowana je s t  w przeważającej mierze przez kulturę eeramikl 
grzebykowo-dołkemej /około 250 fragmentów/; znaleziono również k ilka 
skorup kultury pucharów lejkowatych; n lellozno są  wtręty ceramiki 
kultury łnżyoklej z opoki brązu.

W bieżącym sezonie wyokzplorowano do koóoa obiekt uznany w ro- 
kn ubiegłym aa prawdopodobny obiekt mieszkalny typu ziem ianki. Tego- 
roozne badania zweryfikowały nldco pierwotno przypaazezonloj Stwlor-
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dzono mlanowloie Istn ien ie  domostwa raozej naziemnego, wkopanego 
dość znaoznle poniżej warstwy kulturowej.

Do największych osiągn ięć tegorooznyoh badad należy odkryol* 
drugiego domostwa, analogicznego do pierwszego, lecz p łytszego? Nad 
obiektem zachowały s i ę  ślady po spaleniu prawdopodobnie konstrukcji 
daohowejj W wypełnlsku drugie j chaty znaleziono dość dużo zabytków 
krzemiennych, w tym około 20 rdzeni 1 narzędzi oraz n leliozne skoru
py reprezentowane wyłącznie przez kulturę oeramlkl grzebykowo-dołko- 
w ej. Obok domostwa odkryto 1 jamę prawdopodobnie ś lad  po słu p ie ?  wy
daje s i ę ,  że obie ohaty można przypisać kulturze oeramlkl grzebyko- 
wo-dołkowej?

Ponadto natrafiono na ślady obiektu posiadająoego dużo analo
g i i  do obiektów opisanych wyżej, lecz nie zawierającego żadnyoh za
bytków? Odkryto również 1 palenisko?

Dokładna an aliza odkrytych obiektów oraz w srystklch uzyskanyoh 
materiałów będzie możliwa nieco późn iej? Badania będą kontynuowane?

PIOTRAWm, pow? Opole Lubelskie patrz wczesne średnlowleoze

POOAMICE, pow? Słupsk Katedra Archeologii DAM w Poznaniu,
Konserwator Zabytków Areheologloz- 
nyoh w K oszalin ie

Badania prowadziła mgr Ddbrochna Jankowska oraz 
mgr Aleksandra Kośho 1 mgr Franciszka J .T a c h *-  
wlcz?Finane owała Katedra Archeologii UAM, WEZ 
w K oszalin ie 1 W RN w K oszalin ie? Pierwszy sezon 
badad? Osada ludnośol kultury pnoharów lejkowatyoh?

Stanowisko położone j e s t  na ro z le g łe j płaszozyźnle między do
lin ą  rzek i Lupawy a drogą polną Lnpawa-Poganlee, w od leg ło ści 1,9 km 
na południe od Poganlo? Teren stanowiska o powierzohnl około 0 ha po
rośn ięty  j e s t  młodnikiem sosnowym?

Badania miały charakter sondażowy, a  oolem ich było uchwyce
nie zasięgu  osady, rozpoznanie układu straty graficzn ego  1 intensyw
n ości zasied len ia  oraz wytypowanie terenu do przyszłych prao metodą
0 zerokopłasz ozyznową?

Na terenie stanowisk* założono -  w południowej, oentralnoj
1 wsohodnlej jego ozęśol 10 wykopów o powierzchni 5 x 2 ,5  n? W sumie 
przebadano 1,5 ara  na głębokość około 1,5 n? wyniki przedstaw iają s ię  
n astępu jąco:


